
Hörmətli Ədalət müəllim, 

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) 90 illik yubileyi 

münasibəti ilə  Sizi, professor-müəllim heyətini, tələbələri və məzunları Ağstafa 

Rayon İcra Hakimiyyətinin  kollektivi, ziyalıları və şəxsən öz adımdan səmimi 

qəlbdən təbrik edir və ən xoş arzularımı bildirirəm. 

         Azərbaycan təhsilinin inkişafı, dünya standartları səviyyəsinə yüksəlməsi və 

bu sahədə əldə olunan möhtəşəm  uğurlar ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

adı ilə sıx bağlıdır. Ulu öndər ölkəmizə rəhbərliyinin bütün dövrlərində 

təhsilimizin inkişafına xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşmışdır. 

Bu gün Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı cənab prezident 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə elm və təhsilimizin müasir tələblərə 

uyğunlaşdırılması istiqamətində aparılan islahatlar bu sahənin sürətli tərəqqisinə 

səbəb olmuşdur. 

Əminliklə söyləmək olar ki, bu gün UNEC regionda iqtisad elmini dərindən 

öyrədən, innovativ tədris texnologiyaları və idarəetmə üsullarını tətbiq edən 

fundamental tədris mərkəzidir. Universitetdə yaradılmış kreativ axtarış və 

novatorluq atmosferi UNEC-in çox böyük elmi, mədəni və mənəvi mərkəzə 

çevrilməsinə imkan verib. Universitetin professorları və müəllimləri həmişə öz 

yüksək erudisiyası, ziyalılığı və ən başlıcası, öz humanist peşəsinə sevgisi və 

sədaqəti ilə fərqləniblər. Universitetin nüfuzu nəinki ölkə daxilində, hətta xarici 

dövlətlər arasında böyük nüfuz və imicə malikdir. Universitetimizin beynəlxalq 

elm və təhsil coğrafiyasında yer tutması inkişaf etmiş ölkələrlə nəinki elmi, eyni 

zamanda siyasi və iqtisadi əlaqələri də möhkəmləndirir. Həqiqi elm mahiyyət 

etibarilə beynəlmiləldir, onun inkişafı beynəlxalq elmi-təhsil əməkdaşlığından 

ayrılmazdır. 

Qeyd etmək istərdim ki, tələbəlik illəri insanın ən yadda qalan, xoş və 

cəmiyyətdə formalaşmasında mühüm rol oynayan illərdir. Mənim də nəinki 

tələbəliyim, hətta ilk əmək fəaliyyətim UNEC-lə bağlıdır. Düşünürəm ki, 

Azərbaycan üçün vətənpərvər, milli və beynəlxalq iqtisadiyyatın incəliklərini bilən 

gənc, bacarıqlı kadrların yetişdirilməsində UNEC-in xüsusi yeri vardır.  

90 yaşını qeyd edən universitetimiz fəaliyyəti dövründə adlı-sanlı 

iqtisadçıların, alimlərin və maarifçilərin gözəl nəslini yetişdirib. Qürurla deyə 

bilərəm ki, bu gözəl ali tədris ocağı həm ölkəmiz üçün, həm də bir sıra başqa 

ölkələr üçün iqtisadçıları hazırlayan elm və təhsil mərkəzidir. 

UNEC-in ən yaxşı ənənələrinin davam etdirilməsində, onun uğurlarının 

artırılmasında, ölkəmizin və dünyanın ən nüfuzlu universitetlərindən birinə 

çevrilməsində hörmətli Ədalət müəllim Sizin fəaliyyətiniz danılmazdır. Bu gün 

Universitetin məzunları ölkəmizin bir çox qurumlarında rəhbər vəzifələrdə 



çalışırlar. Mən və şəxsi bioqrafiyası UNEC-lə bağlı olan hər kəs bu nüfuzlu 

universitetin məzunu olduğumuza görə qürur duyur və  aldığımız  biliklərə görə öz 

müəllimlərimizə  təşəkkür edirik. 

Bir daha 90 illik yubiley münasibəti ilə UNEC-in professorlarını, 

müəllimlərini, tələbələrini və məzunlarını təbrik edir və Azərbaycan təhsilinin 

inkişafı naminə Universitetimizin bütün kollektivinə daha da böyük uğurlar 

arzulayıram. 
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