
Hər bir insanın formalaşmasında olduğu mühit çox önəmli yer tutur. Bura təbii ki, 

ailə mühiti, dostlar, çevrə və iş mühiti aiddir. Təcrübələrimə əsaslanaraq deyə 

bilərəm ki, bir insanın xarakteri üzərində ən çox təsir buraxan mühitlərdən biri 

akademik mühitdir və şübhəsiz insanın ali təhsil aldığı ocaq bu sferada ən böyük 

rola malik olanlardandır.  

Müasir dövrdə universitetlərin rolu sadəcə təhsil vermək deyil, eyni zamanda 

tələbələri müasir əmək bazarının çağırışlarına hazırlamaqdır. Mənim nəzərimdə 

parlaq universitet keyfiyyətli təhsil, dinamik tələbə həyatı, geniş karyera imkanları, 

ixtisaslı professor heyəti və beynəlxalq standartlara cavab verən elmi-tədqiqat 

proseslərini sıx şəkildə bir-birinə bağlamağı bacarmalıdır. Bu gün sevinərək qeyd 

etmək istəyirəm ki, məzunu olduğum Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti bu 

inteqral sistemin komponentlərini özündə cəmləşdirməyi bacarıb. 

Karyeramın böyük bir hissəsi bank sektoru ilə əlaqəli olub. Bu yolda uğurlu 

olmağıma zəmin yaradan çoxsaylı faktorlardan biri Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetində 1996-2000-ci illərdə “Maliyyə və kredit” ixtisası üzrə aldığım 

bakalavr, 2000-2002-ci illərdə eyni ixtisas üzrə aldığım magistr dərəcəsidir. Məhz 

bu universitetdə aldığım təhsilin möhkəm bazası mənə imkan verdi ki, təhsilimi və 

karyeramı daha yüksək pillələrə qaldırmağı bacarım.  

Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı müasir çağırışlara hazır vəziyyətdədir. Ölkəmizin 

daimi olaraq beynəlxalq iqtisadi qurumların reytinqlərində yüksək pillələrdə yer 

alması da bunun bir göstəricisidir. Əlbəttə ki, bu göstəricilərin arxasında 

keyfiyyətli insan kapitalı yer alır. 90 illik tarixə malik Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universiteti ölkəmiz üçün saysız-hesabsız peşəkar kadrlar yetişdirməklə 

Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına öz mühüm töhfəsini vermişdir və əminəm ki, 

gələcəkdə də verməkdə davam edəcəkdir.  

Bir məzun olaraq universitetdə baş verən yenilikləri hər zaman diqqətimdə 

saxlayıram. Dünyanın öncül universitetləri ilə edilən təhsil üzrə əməkdaşlıq 

proqramları, tələbələrin reytinqli xarici universitetlərə mübadilə proqramlarına 

göndərilməsi, universitetin professor heyətinin tədqiqatlarının beynəlxalq 

akademik jurnallarda mütəmadi dərc edilməsi və hər tədris ilində tələbələrə 

yaradılan imkanların sayının artırılması məndə fəxarət hissi doğurur. Universitetin 

başda hörmətli rektor Ədalət müəllim olmaqla, bütün tələbə-müəllim heyətini 90 



illik yubiley münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir və bu fəxarətli yolda hər 

zaman öncül universitetlərdən olmasını arzulayıram! 
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