
Bu gün zirvədə olan 90 yaşlı UNEC 

 

Bəşəriyyət formalaşdığı gündən əməyin faydalı təşkili yüksək və keyfiyyətli 

məhsul istehsalı hətta ilk vaxtlar şüurlu olmasa da instinktiv olaraq insanın əməyə 

münasibətini istiqamətləndirib. Mal mübadiləsi, alqı-satqı münasibətləri təkcə 

insanın və ya insanlar qrupunun yox, bütövlükdə bəşəriyyətin münasibətlər 

sisteminin inkişafına səbəb olub ki, bu sistemdə iqtisadi münasibətlərin və bu 

əsasda iqtisadiyyatın təşkilinin böyük rolu var. Güclü iqtisadiyyat hər şeyə təbiətin 

gözlənilməz fəlakətlərinə, artan insan təlabatına, sağlamlığın qorunmasına, ölkənin 

müdafiəsinə, dünyada söz sahibi olmaq imkanlarına təsir edir. 

İnsan dünyaya gələndən yaşam mücadiləsi aparır və öz təkamül tarixində idarə 

olunan təcrübəyə əsaslanan, yerli, regional və qlobal iqtisadiyyatın bir elementinə 

çevrilir və ömrünün sonuna qədər bu funksiyanı daşıyır (istəsə də, istəməsə də). 

Bu baxımdan insan resurslarının yüksək səviyyədə hazırlanması və düzgün 

idarə olunması əslində dünya iqtisadiyyatının inkişafının əsasını təşkil edir. 

90 illik yubileyi qeyd olunan UNEC-in bütövlükdə dünya və onun tərkibində 

ölkə iqtisadiyyatı üçün xidmətləri böyükdür. Ölkəmizin sürətli, elmi əsaslı 

inkişafında bu universitetin məzunlarının əvəzsiz xidmətləri var. 

Qeyd etmək istərdim ki, hazırda institutumuzda çalışan 12 əməkdaş UNEC-in 

məzunudur ki, onlardan biri “İnformasiya və telekommunikasiya” şöbəsinin 

müdiri, teknika elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. 

Starbucks Coffee Company şirkətinin birinci vitse-prezidenti Mişel Qess deyib: 

“Yaxın gələcəkdə o liderlər dahi sayılmayacaqlar ki, baş ilə rəhbərlik edirlər, 

amma o adamlar sayılacaqlar ki, ürəklərin səsinə qulaq asacaqlar. “Ümid idarə 

etmə aləti kimi” təşkilatın fəaliyyətinə və korporativ mədəniyyətinə optimizm, 

imkan, birgə iştirak kimi emosional əhəmiyyətli anlayışların tətbiqində əla 

vasitədir”. 

UNEC özünün müasir mərhələsində hər bir tələbəsinin ürəyində, qəlbində, 

ruhunda sabahlara ümid yaratmaq missiyasını uğurla həyata keçirir. 

Onun məzunları rəqəmlərlə sadəcə rutin əməliyyatları həyata keçirə bilən, 

statistik rəqəmləri sistemləşdirən, nəticələri qeyd edən insanlar deyillər. İndiki 

məzunlar elə hazırlanırlar ki, rəqəmlərə dəyər verə bilirlər, onlarla bağlı olan 

maddi mahiyyətlərin az və ya çox olmasının səbəblərini görə bilirlər, insan 

resurslarının faydalı təşkillənməsi və onların səmərəli fəaliyyəti üçün elmi əsaslı  

fəaliyyət planları hazırlaya bilirlər, nəyə nə zaman və hansı həcmdə investisiya 

qoymağın risklərinin minimum olması üçün strategiyalar hazırlayırlar. 

Ləyaqətli rektor tələbənin ürəyini ələ ala bilən rektor, tələbədə öz sabahına 

böyük ümüd yaradan rektor, əslində öz gələcək məzunlarını idarəciliyə, güclü 



liderliyə, öz peşəsinə sevgiyə, rəqəmlərlə ifadə olunan maddi təmizliyə, qazancda 

harama yer ayırmamağa istiqamətləndirir. 

Təsadüfi deyil ki, Şah İsmayıl Xətai İraq hökümdarına satılmış vəzirinə cəza 

verərkən əmr etmişdi ki, vəziri rüşvət aldığı qızıl ilə birgə edam etsinlər. 

Bu gün UNEC öz müəllim kollektivinə böyük dəyər verən universitetdir, 

müəllim-tələbə münasibətlərinin aliliyini yaradan universitetdir. 

Ölkədə distant təhsilin ən yüksək səviyyəli təşkili məhz bu universitetin adı ilə 

bağlıdır. Bu da gələcəkdə ölkədə distant təhsilin inkişafı üçün gözəl nümunə ola 

bilər. 

Qeyd edək ki, ümidin kontekstuallaşdırılması təcrübədən alınan biliklərin bu 

günün reallıqlarının və gələcəyə inamın vahid olaraq birləşdirilməsinə imkan verir. 

Britaniyanın idarəetmə nəzəriyyəçisi Çarlz Hendi deyib: “Bizə gələcəyə inam 

lazımdır ki, bu günə inanaq. Liderliyin ən əhəmiyyətli vəzifələrindən biri həm 

keçmişə, həm də gələcəyə münasibətdə varisliyin təmin olunmasıdır. Varislik hissi 

olmadan gələcəyin xatirinə bu günü qurban verməyin mənası yoxdur”. 

Əminliklə deyə bilərəm ki, UNEC varislik ənənələrini yaradıb, yaşadır və 

onun uğurlarının mayasında da məhz bu durur. 

UNEC aşağıdakılar əsasında uğurla idarə olunur: 

1) Mürəkkəb məqsədlər qoyulur və bu zaman yaradıcı yanaşma stimullaşdırılır 

və birbaşa səmərəli həllər tapılır. 

2) Qələbəyə, idarə və uğura coşqun həvəs oyadaraq və bununla birlikdə işi 

yerinə yetirmək üçün lazım olan resurslarla təmin edir. 

3) Həyati maraqlar nəzərə alınır ki, həm tələbələr, həm də müəllimlər, 

bütövlükdə bütün komanda üçün motivasiya və məna yaratmağa imkan 

verir. 

4) İnnovasiyalara gözlənilməz imkanlar mənbəyi kimi baxaraq yenidən və 

naməlumdan qorxmadan etiraf olunur ki, həyat paradoksal və mürəkkəb 

təbiətə malikdir. 

5) Dərin anlaşmaya əsaslanan əməkdaşlıq təşkil olunur, o da tamamilə 

sentimentallıqdan məhrum olan reallıq hissi inkişafı və aydın görmə ilə 

əlaqələndirilir. 

 

Əziz dostlar! Şanlı yubileyiniz mübarək! Ümidli sabahlarınız və gözlədiyiniz 

uğurlarınız çox olsun! 
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