
Hörmətli Ədalət müəllim, 

 

Sizi və rəhbərlik etdiyiniz Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professor, 

müəllim heyətini, tələbələrini və bütün əməkdaşlarını Universitetin 90 illik yubileyi 

münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 

Ölkəmizin elmi potensialının gücləndirilməsində müstəsna rolu olan Azərbaycan 

Dövlət İqtisad Universiteti Cənubi Qafqazın ən iri və nüfuzlu ali təhsil ocağıdır. Bu 

Universitet ötən 90 ildə böyük bir iqtisadçılar ordusu yetişdirmiş, çox böyük elmi 

kəşflərə və nailiyyətlərə imza atmışdır. 

Bu qocaman tədris ocağının yetirmələri bütün dövrlərdə Azərbaycanın ən aparıcı 

sahə və təşkilatlarında yüksək vəzifələrə layiq görülmüş, Universitetin adını və şərəfini 

daim ucaltmışlar. 

Qeyd edim ki, 27 il əvvəl mən də bu qədim ali məktəbin məzunu olmuşam və 

təbii ki, doğma Universitetin fəaliyyətini izləyir və hər bir nailiyyətinə ürəkdən 

sevinirəm. Ümumiyyətlə, bu gün Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yüzlərlə 

məzunu Azərbaycanın dövlət və hökumət orqanlarında məsul vəzifələrdə çalışır. 

Hər bir ölkənin inkişafı elm və təhsilə, texnoloji tərəqqiyə, intellektual potensiala 

bağlıdır. Əlbəttə, tələbə və müəllimlər üçün yaradılmış yüksək şərait, Universitetin 

təchiz edildiyi ən müasir maddi və texnoloji avadanlıqlar dövlət başçısı Möhtərəm cənab 

İlham Əliyevin elm və təhsilə, Azərbaycan gənclərinə, onların hərtərəfli inkişafına 

göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsidir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən ölkədə 

gənclər siyasətini həyata keçirən qurumların fəaliyyətini təkmilləşdirən sərəncamlar 

imzalanıb,  yeni və  qabaqcıl təhsil sistemi formalaşdırmağı hədəfləyən Təhsilin inkişafı 

üzrə Dövlət Strategiyası təsdiqlənib. 

Dövlət idarəetməsində gənclərin yerinin və rolunun daha da artırılmasına geniş 

imkanlar yaradıldığı bu şəraitdə təşəbbüskar, yenilikçi və sosial-siyasi həyata hazırlıqlı 

gənclər yetişdirən İqtisad Universitetinin müəllimləri Milli Elmlər Akademiyasının, 



Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvləri, Dövlət Mükafatı laureatları, əməkdar 

elm xadimləridir. 

   

    Hörmətli Ədalət müəllim, 

 

Sizin bir rektor, alim, müəllim və ictimai xadim kimi bütün bu uğurların əldə 

edilməsində əməyiniz danılmazdır. İqtisad Universiteti reytinq qiymətləndirmələrinə 

görə dəfələrlə  ölkənin ən yaxşı və ən populyar ali məktəbi seçilmiş, Azərbaycanda ilk 

dəfə olaraq  nüfuzlu xarici məktəbin Beynəlxalq proqramına qoşularaq birgə kadr 

hazırlığı həyata keçirmişdir.  

Sizin rəhbərliyinizlə bu gün Universitetdə yeni-yeni elmi tədqiqat institutları və 

elmi mərkəzlər, fakültə və ixtisaslar, laboratoriyalar açılmış, tədrisin keyfiyyəti 

artırılmış, elmin müxtəlif sahələrində aparılan  tədqiqatlar gözəl səmərələr vermişdir. 

Məzunu olduğum Universitetin hər uğuru məni sevindirir, onun hər uğurlu 

məzunu məni də qürrələndirir və adını nüfuzlu elm və təhsil ocaqlarının siyahısında 

görmək iftixar hissi yaradır. 

Özünün yeni inkişaf dövrünü yaşayan 90 yaşlı İqtisad Universitetinin kollektivini 

və şəxsən Sizi bu şanlı yubileyi münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, hər birinizə 

möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, elm və təhsilin inkişafı kimi şərəfli işinizdə yeni-yeni 

nailiyyətlər arzulayıram. 

 

 

Dərin hörmətlə, 

 Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov 


