
                                          UNEC-in uğur formulu 

Bu günün universitetləri bir neçə missiya yerinə yetirməlidirlər. Birincisi təhsil, 

ikincisi tədqiqatlardır. Üçüncü missiya qloballaşma şəraitində universitetlərin 

vətəndaş cəmiyyəti ilə qarşılıqlı əlaqəsidir. Bunu ictimai missiya da adlandırmaq 

olar. Bura texnoloji funksiyanı da əlavə etsək yanılmarıq. Biz universitetlərin təhsil 

missiyasını həmişə önə çəkməyə çalışmışıq. Lakin son zamanlar “təhsildən-elmə” 

paradiqması çərçivəsində Universitetlərdə elmi tədqiqatların kəmiyyət və keyfiyyət 

kriteriyalarına diqqət artıb. Yaşadığımız əsrdə Universitetlərin üzərinə insan 

kapitalının inkişafı kimi mühüm vəzifə də düşür. Bunun həyata keçirilməsi üçün 

ali məktəblər tədqiqatlara üstünlük verməlidrlər. Başqa sözlə universitetlər 

dəyişməlidirlər, bu həm də İnformasiya cəmiyyətin tələbidir. UNEC-in dünya 

səviyyəli Universitetə çevrilməsi missiyası sadaladıqlarımın vəhdətindən keçir.  

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 13 iyun 2002-ci il tarixdə Azərbaycan 

Dövlət İqtisad Universitetinin 70 illiyində söylədiyi tarixi nitq uzun illər 

yaddaşlardan silinməyəcək: “Siyasi iqtisadı beyninizdən çıxarın. Keçmişdə 

yazdığınız kitablarınızın hamısını kənara qoyun. Onlar lazım deyildir. Sonra, 

istirahət vaxtı hərdən açıb vərəqləyərsiniz ki, belə zəhmətlər çəkmisiniz. O vaxtlar 

bunlar lazım idi. İndi yeni-yeni əsərlər yazın və ən əsası, bizim gəncləri, gənc nəsli 

müasir bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğun olaraq, müasir dünya maliyyə 

sisteminin tələblərinə uyğun olaraq təhsilləndirin.” 

Etiraf etmək lazımdır ki, UNEC-in son dövrlərdəki uğurlarında  Heydər Əliyevin 

məşhur nitqindəki tezislərin əvəzsiz rolu olub.  

UNEC-də fəaliyyət göstərən İctimai Nəzarət Şurasının üzvü kimi biz “İnkişaf 

edən” universitet modeli ilə rastlaşdıq: Demokratik,  şəfaff və üfiqi idarəetmə, 

düzgün kadr islahatlarının aparılması, tədqiqatların stimullaşdırılması, 

müəllimlərdə motivasiyaının gücləndirilmsi, keyfiyyətli təhsil mühitinin 

yaradılması, əmək haqlarının differensiyası, Distant təhsilin təşkili, müasir 

kitabxananın yaradılması və s. bu ideyanı gerçəkləşdirib. 



Qloballaşma şəraitində Ali təhsilin spesifikliyi nəzərə alınmaqla “Dünya səviyyəli 

universitet” anlayışına diqqət artıb. Bunun özü də  artıq aparıcı paradiqmaya 

çevrilib. Sadaladığım islahatlar UNEC-in artıq Dünya səviyyəli universitetə 

çeviriməsində mayak rolunu oynayırlar. 

Universitetin maddi-texniki bazasının yenilənməsi, İnformasiya Kommunikasiya 

Texnologiyalarının əlçatanlığı, nəşrlər, akademik azadlıqla yanaşı, keyfiyyətli və 

müasir təhsilin təşkilində professor-müəllim heyətinin tərkibi mühüm rol oynayır. 

UNEC-də yaradılan Elmi strukturlar ona bu işin öhədindən layiqincə gəlməyə 

imkan verir.  Universitetin tanınmış Reytinq platformalarında  yer almasında Elmi 

tədqiqatların rolu danılmazdır. Tədqiqat Universitetləri müasir Qlobal bilik 

iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Bu universitetlər Elmlə təhsilin 

inteqrasiyasını yüksək səviyyədə təmin etməyə çalışırlar. Artıq UNEC-in 

timsalında bunun bariz nümunəsini görürürük.  

Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi ilə "Thomson Reuters" şirkətinin Elmi tədqiqatlar 

və intellektual mülkiyyət üzrə şöbəsi arasında əməkdaşlıq haqqında müqavilə 

imzalanıb. Dünyanın ən tanınmış elmi-analitik informasiya təminatçısı olan 

"Thomson Reuters" şirkəti ilə əməkdaşlıq rəqabət qabiliyyətli insan kapitalının 

hazırlanması siyasətinə əsaslanır və ölkəmizin inkişaf konsepsiyasına dəstək 

göstərilməsi məqsədini güdür. Bu əməkdaşlıq Azərbaycanda elmi fəaliyyətin 

inkişafına, onun keyfiyyət səviyyəsinin yüksəldilməsinə və ölkəmizin elmi 

nüfuzunun dünyada gücləndirilməsinə zəmin yaratmağa xidmət edir.  

UNEC bu platformada da öz aparıcı mövqeyini qoruyub saxladı.  

 UNEC yaxın zamanların Tədqiqat Universitetidir. Bu işdə Universitetin 

rəhbərliyinə və kollektivinə uğurlar arzulayıram. 

   Etibar Əliyev, millət vəkili, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru   

 

 


