
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin kollektivinə 

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 90 illik yubiley münasibətilə 

Universitetin bütün kollektivini, tələbələrini, məzunlarını Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil Nazirliyi və ölkəmizin bütün təhsil işçiləri adından səmimi 

qəlbdən təbrik edir, hörmət və ehtiramımı bildirir, ən xoş arzularımı yetirirəm. 

Ötən dövr ərzində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti sınaqlarla zəngin 

şərəfli bir yol keçmiş, hazırda Azərbaycanın aparıcı ali təhsil müəssisələrindən 

birinə, Qafqazın ən böyük iqtisadiyyat profilli universitetinə çevrilmşdir. 

Universitetin inkişafında Ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük xidmətləri 

olmuş, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin yüksək 

diqqət və qayğısı nəticəsində Universitetin maddi-texniki bazası və infrastrukturu 

əsaslı şəkildə yenilənmiş, burada əlverişli təhsil və inkişaf mühiti yaradılmışdır.  

Universitet ölkəmizdə sənaye, maliyyə, statistika, vergi sistemi, ticarət, 

marketinq, menecment və kənd təsərrüfatı kimi mühüm sahələr üzrə yüksək 

ixtisaslı peşəkar iqtisadçı kadrların hazırlandığı əsas mərkəz hesab olunur. 

Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə Universiteti 155 mindən çox məzun bitirmişdir. 

Həmin məzunlar ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına böyük töhfələr vermişlər və 

bu gün də dövlət və özəl sektorda, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində, yüksək 

dövlət vəzifələrində uğurla fəaliyyət göstərməkdədirlər.  

Bu gün Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti özünün zəngin tarixinin 

müasir mərhələsini yaşayır. Son illərdə bu ali təhsil ocağının dünyanın aparıcı 

universitetləri səviyyəsinə çatdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılır. 

Sevindirici haldır ki, Universitet peşəkar elmi-pedaqoji potensiala malik, geniş 

elmi əlaqələri ilə seçilən elm, təhsil və innovasiya mərkəzinə çevrilmişdir.  

Son illərdə Universitet alimlərinin nüfuzlu nəşrlərdə çap olunan 

məqalələrinin sayı əhəmiyyətli şəkildə artmışdır və bu tendensiya getdikcə inkişaf 

etməkdədir. 2018-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “QS-Quacguarelli 

Symonds” təşkilatı tərəfindən inkişaf etməkdə olan Avropa və Mərkəzi Asiya 

regionunun iqtisadyönümlü 4-cü ən yaxşı universiteti, 2018-2019-cu illərdə bu 



regionun ən yaxşı 200 universitetindən biri seçilmişdir. Bu sahədə digər təşkilat 

olan UniRank-ın hesabatına görə isə universitet Azərbaycan üzrə 1-ci, Asiya 

regionunun Top-200 universiteti arasında 122-ci yerdədir. 

Universitetin beynəlxalq əlaqələri əhəmiyyətli şəkildə genişlənmiş, qlobal 

təhsil və tədqiqat mərkəzlərinə inteqrasiya məqsədilə dünyanın 100-ə yaxın 

nüfuzlu universiteti və beynəlxalq təşkilatları ilə əməkdaşlıq əlaqələri yaradılmış 

və təcrübə mübadiləsi həyata keçirilir. Universitet 5 beynəlxalq proqramda fəal 

iştirak edir, ikili diplom proqramları həyata keçirir. 

Müasir dövrün çağırışlarına uyğun olaraq dünyada təhsilin, xüsusilə ali 

təhsilin inkişaf tendensiyaları dəyişməkdədir. Universitetlər gənc nəsli müasir 

dövrdən kəskin fərqlənəcək gələcək dövrə hazırlamaq üçün onlara yeni 

kompetensiyalar və ixtisaslar verməlidir. Bununla əlaqədar gələcək inkişaf 

tendensiyaları nəzərə alınaraq ali təhsilin postindustrial cəmiyyətə 

transformasiyası, müasir informasiya və innovativ texnologiyalara, süni intellektə, 

rəqəmsal bacarıqlara üstünlük verilməsi qarşıda duran əsas hədəflərdəndir. Əminik 

ki, 90 illik təcrübəsi olan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti qlobal çağırışlara 

və inkişaf tendensiyalarına uyğun olaraq daha da modernləşəcək, ölkəmizdə 

rəqabətə davamlı insan kapitalının davamlı inkişafına öz layiqli töhfəsini verəcək, 

nüfuzlu beynəlxalq reytinqlərdə mövqelərini əhəmiyyətli şəkildə yaxşılaşdıracaq.  

Tarixi yubiley münasibətilə Universitetin bütün kollektivini bir daha ürəkdən 

təbrik edir, onlara uğurlar diləyir, təhsilin inkişafı, ali təhsilli iqtisadçı kadrların 

hazırlanması və müstəqil Azərbaycanın tərəqqisi naminə şərəfli fəaliyyətlərində 

yeni-yeni nailiyyətlər arzu edirəm. 
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