
Müstəqil müasir respublikamızın elminin, təhsilinin və iqtisadiyyatının 

inkişafında müstəsna xidmətləri olan, zəngin elmi-pedaqoji ənənələrə malik 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 90 illik fəaliyyəti dövründə ölkəmizdə ali 

təhsilin inkişafına əhəmiyyətli töhfələr verib. İqtisadiyyatın ən müxtəlif sahələri üçün 

yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında, bu sahələrdə elmi araşdırmaların həyata 

keçirilməsində mayak sayılan Universitet, həm də malik olduğu intellektual potensialı 

və tədrisin yüksək keyfiyyəti ilə ölkəmizdən uzaqlarda da tanınıb və beynəlxalq nüfuz 

qazanıb. Qürurla qeyd etməliyəm ki, Respublikamızda iqtisadiyyatın inkişafında və 

yeni iqtisadçılar nəslinin yetişməsində bu elm ocağının misilsiz rolu var. Bu gün 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin məzunlarının ölkəmizin ictimai həyatında 

aktiv rol oynamaları, bir çoxunun dövlət idarəçiliyində yüksək mövqe tutmaları, fərəh 

hissi ilə qeyd edilməlidir. 

Gənclik illərimin ən unudulmaz tələbəlik çağları, məhz bu Universitet 

xatirələrimlə bağlıdır. İstər bakalavr, istərsə də magistratura təhsilimdə qazandığım 

biliklər, həyatımın sonrakı illərində, peşəkar iş həyatımda əhəmiyyətli rol oynadı. 

Mənim kimi minlərlə insana doğma olan, qucaq açan bu təhsil ocağı sonralar, 

həmçinin ilk pedaqoji fəaliyyətimin də başlanğıcını qoydu. Əldə etdiyim bilikləri gənc 

tələbələrə aşılamağım həm müəllim kimi təcrübə qazanmağımda, həm də gələcəkdə 

gənclərlə birgə müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsində müstəsna rol oynadı.   

Prezident cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunan, fəaliyyətini 

müasir təhsil standartlarına uyğun quran Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

ölkəmzidə həyata keçirilən islahatlar prosesində aktiv iştirak edir və bununla elm 

adamlarının, ekspertlərin, gənclərin və digər maraqlı tərəflərin  diqqət və marağını öz 

ətafında birləşdirməyə nail olur. Elm ocağının son illərdə sürətli inkişafı, müttərəqqi 

idarəçilik metodlarının tətbiqi, tələbələrin hərtərəfli və yüksək keyfiyyətli təhsil alması 

üçün zəruri infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, tədris prosesində innovasiyaların 

tətbiqi, beynəlxalq tərəfdaşlarla ikili diplom proqramlarının icrası, tələbələrinin 

ölkəmizi beynəlxalq arenalarda təmsil edərək böyük uğurlara imza atmaları və müasir 

öyrənmə mühitinin yaradılması xüsusilə təqdirəlayiq və sevindiricidir.  

İnkişafa doğru inamla addımlayan ölkə iqtisadiyyatının idarə olunması üçün 

yüksək səviyyəli mütəxəssislərin hazırlanmasına, o cümlədən müasir dünya 

iqtisadiyyatının və trendlərinin tələblərinə cavab verən təhsil, tədris sisteminin 

qurulmasına nail olan Dövlət İqtisad Universiteti bu gün yeni inkişaf mərhələsindədir. 

Əminəm ki, Universitetimiz bundan sonra da daim zirvələrə doğru mətin addımlarla 

irəliləyəcək və dövlətimizin gələcək inkişafında, xüsusilə davamlı iqtisadi inkişafının 

təmin olunmasında, kadr potensialının gücləndirilməsində aktiv iştirak edəcəkdir.  

90 illik yubiley münasibətilə hörmətli rektor Ədalət Muradovu, universitetin 

bütün kollektivi, xüsusilə əziz professor, müəllim heyətini təbrik edir, müqəddəs və 

şərəfli fəaliyyətlərində tükənməz enerji arzu edirəm. Bu günün tələbələri sabahın  

Azərbaycanının tale yüklü məsələlərində, gələcəkdə iri layihələrin uğurla həyata 

keçirilməsində yaxından iştirak edəcək mütəxəssisləridir. Bu mütəxəssislər,əziz 

müəllimlər, Sizin gərgin əməyinizin bəhrəsidir.  



Bu şərəfli yolda Sizlərə və sənə böyük uğurlar diləyirəm, doğma və əziz 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti! 
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