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Azərbaycan Dövlət  İqtisad Universitetinin 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik  

Qafqazın ən böyük ali iqtisad təhsil ocaqlarından və ölkəmizdə yüksək ixtisaslı 

kadrların hazırlandığı əsas mərkəzlərdən olan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

yaranmasının 90 illiyi münasibətilə Universitetin rəhbərliyini, müəllim və tələbə 

heyətini ürəkdən təbrik edirəm! 

90 il ərzində kiçik bir fakültədən Azərbaycanın ən aparıcı ali təhsil müəssisələrindən 

birinə çevrilərək böyük inkişaf yolu keçmiş İqtisad Universitetinin bu gün də sürətli 

templərlə inkişafının şahidiyik. 

Müasir dünyada hər bir universitetin uğur göstəricilərinin əsasən üç istiqamətdə 

qiymətləndirildiyini görə bilərik ki, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti hər üç 

istiqamətdə inamla addımlayır. 

Əlbəttə ki, birinci istiqamət universitetin məzunları ilə bağlıdır. Onların gələcəkdə 

ölkənin, regionun və dünyanın iqtisadi-sosial həyatında və idarəetmə proseslərində aktiv 

iştirakı, bu sahələrdə uğuru birbaşa məzun olduğu universitetin uğuru kimi qəbul 

olunur. Bu baxımdan İqtisad Universiteti daim Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında 

görkəmli yerləri tutmuş məzunları ilə seçilmişdir. Universitetin yaranmasının 90-cı ilinə 

təsadüf edən hazırki tarixi dövrdə isə onun məzunlarının üzərinə daha böyük vəzifələr 

düşür. Son illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə aparılan iqtisadi islahatları dəstəkləyə biləcək, bilik səviyyəsi yüksək, 

dünya miqyasında biznes menecmentinin nə olduğunu yaxşı bilən, peşəkar kadrların 

hazırlanması İqtisad Universitetinin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir.  

İkinci istiqamət, heç də birincidən geri qalmayan, iqtisadi tədqiqatların aparılmasıdır. 

Ölkənin iqtisadi problemlərini araşdıran, həll yolları təklif edən iqtisadi təhlil insitutları 

hər bir dövlətin əsas strateji institutlarından hesab olunur. İqtisadi təhlil institutlarında 

görkəmli iqtisadçı alimlər, professorlar ətrafında formalaşan güclü “iqtisadi məktəblər” 

ölkənin və dünyanın taleyüklü məsələlərinə öz töhfəsini verməklə, universitetin əsas 

göstəricilərindən hesab olunur. İqtisad Universitetində son illərdə İqtisadi Araşdırmalar 

Elmi-tədqiqat institutu və müxtəlif fakültələrdə aparılan elmi tədqiqatların, məqalələrin 

beynəlxalq jurnallarda dərc olunması, Universitetin alimlərinin beynəlxalq elmi 

konfranslarda və müxtəlif elmi-innovativ layihələrdə iştirak etməsi Universitetin dünya 

reytinqlərində mövqeyini daha da yaxşılaşdırır. Təqdirəlayiq haldır ki, İqtisad 

Universiteti dünya reytinqindəki mövqeyinə görə bir çox Avropa universitetləri ilə 

çiyin-çiyinə dayanır. 

Nəhayət, müasir dünyada ali təhsil ocaqlarının əsas inkişaf istiqamətlərindən biri də 

müasir təhsil texnologiyalarından istifadə edilməsidir. Bu gün İqtisad Universiteti 

Azərbaycanda elektron təhsili uğurla tətbiq edən əsas universitetlərdən biridir. Bu, 

təhsilin keyfiyyətini artırmaqla və Universitet-Tələbə münasibətlərində yeni imkanlar 
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açmaqla yanaşı, həm də Universitetin dünya təhsil məkanına inteqrasiyasına xidmət 

edən əsas amillərdən biridir. 

Ümumiyyətlə, İqtisad Universiteti təhsildə yenilikçilik baxımından ölkədə həmişə 

qabaqcıllardan olmuşdur. Vaxtilə İqtisad Universitetində xüsusi istedadı ilə seçilən və 

təhsildə göstəriciləri ilə fərqlənən tələbələrə münasibətdə yeni təhsil mühitinin 

yaradılması məqsədilə “Xüsusi İstedadlar Qrupları” modeli tətbiq edilməyə başlamış, bu 

model qısa müddətdə uğurlu nəticələr vermiş, özünü doğrultmuşdur. Sonradan bu 

modelin daha təkmilləşdirilmiş forması hesab edilən “SABAH” qrupları zənciri Təhsil 

Nazirliyinin tabeliyindəki ali təhsil müəssələrində daha geniş miqyasda uğurla tətbiq 

edilməyə başlanmışdır. 

İqtisad Universitetinin son illərdə ardıcıl olaraq həyata keçirdiyi effektiv fəaliyyətini 

müşahidə etdikcə qarşısına qoyduğu ambisiyalı “100 yaşında dünyanın ən yaxşı 500 

universitetindən birinə çevrilmək!” hədəfinin elə də uzaqda olmadığına əminliyimiz 

daha da artır. 

Sonda bir daha Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini 90 illik yubileyi münasibətilə 

təbrik edirəm və Universitetin bütün kollektivinə şərəfli elm və təhsil yolunda bol 

enerji, zehin açıqlığı və uğurlar arzulayıram!  

 

Dərin hörmətlə, 

Rəşad Nəbiyev “Azərkosmos” ASC-nin Sədri 


