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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik edir 

 

Hörmətli Ədalət müəllim,  

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası 

adından Sizi və rəhbərlik etdiyiniz kollektivi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

fəaliyyətə başlamasının 90 illik yubileyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, elmi-

pedaqoji fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. 

Azərbaycanda insan kapitalına qoyulan ən qiymətli investisiya təhsil sistemidir. 

Ölkəmizin qocaman ali təhsil müəssisələrindən biri olan və hazırda dünyanın  məhşur 

Universitetləri sırasında özünə layiqli yer tutan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

(UNEC) bu il 90 illlik yubileyini qeyd etməsi müasir Azərbaycan tarixinin əlamətdar 

hadisələrindəndir.     

1930-cu ildə əsası qoyulmuş bu universitet iqtisadiyyatımızın müxtəlif sahələrini əhatə 

edən dəyərli kadrlar yetişdirməklə respublikamızda özəl biznesin və sahibkarlığın 

inkişafında mühüm rola malikdir.  

Ölkə iqtisadiyyatı üçün ali təhsilli kadrlar hazırlayan Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin  90 illik tarixinin  ən yaddaqalan  illləri bilavasitə ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ulu öndərin fərmanı ilə Azərbaycan Dövlət 

İqtisad İnstitutu və Bakı Əmtəəşünaslıq İnstitutunun bazasında yeni ali məktəb - Azərbaycan 

Dövlət  İqtisad Universiteti yaradılmışdır. Beləliklə, 1930-cu ildə əsası qoyulmuş universitet  

bu gün Azərbaycanın aparıcı təhsil müəssisələrindən və Qafqazın ən böyük ali iqtisad təhsili 

ocaqlarından birinə çevrilmişdir. Universitet ölkəmizdə sənaye, kənd təsərrüfatı, ticarət, 

maliyyə, statistika, vergi sistemi, marketinq, menecment kimi mühüm sahələr üzrə yüksək 

ixtisaslı kadrların hazırlandığı əsas mərkəz hesab olunur. 

Son illərdə Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin məqsədyönlü siyasəti nəticəsində 

ölkəmizdə təhsilin keyfiyyətinin artırılması, milli təhsil sisteminin beynəlxalq sistemə 

inteqrasiyası istiqamətində zəruri addımlar atılır. Belə ki, müvafiq dövlət proqramları və 

strategiya qəbul edilmiş, tədrislə yanaşı, elmi tədqiqatların keyfiyyətinin artırılması da əsas 

vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. 

Hazırda ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dayanıqlı iqtisadi inkişafın 

təmin edilməsi məqsədilə əsaslı islahatlar aparılır. 

Makroiqtisadi sabitliyin möhkəmlənməsi ilə yanaşı, biznes və investisiya mühitinin daha 

da yaxşılaşdırılması, dəyər zəncirinin yaradılması, sahibkarlığın stimullaşdırılması 

istiqamətində aparılan məqsədyönlü siyasət həm də peşəkar kadrlara olan tələbatı 

yüksəltmişdir. Bu səbəbdən də son illərdə Dövlət İqtisad Universitetinin  müasir tədris 

metodikasının tətbiqi sahəsində əldə etdiyi uğurlar, professor-müəllim heyətinin keyfiyyətçə 

yeni səviyyəyə qaldırılması, texniki bazanın təkmilləşdirilməsi nəticəsində universitetin 

yetişdirdiyi mütəxəssislərin səviyyəsi ilbə-il qalxmaqdadır.   



Bu uğurların qazanılmasında Universitetin rektoru kimi Siz başda olmaqla bütün 

əməkdaşların böyük əməyi vardır və Azərbaycan sahibkarları bu əməyi yüksək 

qiymətləndirir.  

 

Hörmətli Ədalət müəllim,  

 

Bir daha Sizi və rəhbərlik etdiyiniz bu ali təhsil ocağının bütün əməkdaşlarını, eləcə də 

tələbə heyətini Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyi 

münasibəti ürəkdən təbrik edirik. Əminik ki, gələcəkdə də Universitetin kollektivi 

azərbaycanda iqtisadiyyatın davamlı inkişfını təmin etmək üçün müxtəlif ixtisaslar üzrə 

yüksək səviyyəli kadrların hazırlanmasına böyük töhfə verəcəkdir.  

 

Hörmətlə,  

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər)  

Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Prezidenti  

Məmməd Musayev  


