
 

Azərbaycanda iqtisadi siyasətin həyata  

keçirilməsinə töhfə verən ali təhsil müəssisəsi 

      
 

 Respublikamızda ali təhsilli iqtisadçı kadrların hazırlanmasına Xalq 

Cümhuriyyəti dövründə fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin ictimai elmlər fakültəsində iqtisad bölməsnin açılması ilə 

başlanmışdır. 1930-cu ildə bu universiteti ləğv edilərkən, onun müvafiq 

fakültələrinin bazasında müxtəlif istiqamətlər üzrə ali məktəblər 

yaradıldı. Onlardan biri də indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetidir. 

Universitet bu gün Azərbaycanın aparıcı müəssisələrindən biri kimi Qafqazın ən 

böyük ali iqtisad profilli  təhsil ocaqlarından birinə çevrilməklə, ölkəmizdə sənaye, 

kənd təsərrüfatı, ticarət, maliyyə, statistika, vergi sistemi, marketinq, menecment 

kimi mühüm sahələr üzrə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlandığı əsas mərkəz hesab 

olunur. 

Bu ali təhsil müəssisəsi 90 illik tarixi dövründə müxtəlif adlar altında 

fəaliyyət göstərsə də, həmişə eyni mərama – ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin 

artırılması üçün iqtisadçı kadrlaraın hazırlanmasına xidmət edib. Respublikamız 

dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra universitet inkişaf dinamikasına görə 

regionun iqtisad təmayüllü ali təhsil müəssisələri arasında böyük nüfuz qazanıb. 

Bu isə universitetə dövlət qayğısının, daha dəqiq desək, ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin diqqəti sayəsində mümkün olub. Heydər Əliyev 1993-cü ildə 

Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışından sonra müstəqil dövlətimizin yeni dövr üçün 

iqtisadi inkişaf prioritetlərini müəyyənləşdirdi, bu sahədə mövcud problemlərin 

həlli yollarını elmi-nəzəri və praktiki əsasda göstərdi.  

Ulu öndərin həyata keçirdiyi strateji əhəmiyyətli işlərdən biri də qapalı 

sosial-iqtisadi sistemin xaricə açılması və açıq qapı siyasətinin tətbiq edilməsi ilə 

bərabərhüquqlu dövlət kimi qlobal iqtisadi sistemə inteqrasiya edilməsi idi. 
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Tərəddüd etmədən demək olar ki, Azərbaycanın müstəqillik dövrü milli iqtisadi 

inkişaf modelinin banisi olan ümummilli liderimizin, hazırda isə ulu öndərin 

inkişaf strategiyasını yeni dövrün çağırışlarına uyğun olaraq uğurla davam etdirən, 

onu daha da zənginləşdirən Prezident İlham Əliyevin  rəhbərliyi ilə  uğurlu iqtisadi 

siyasətin həyata keçirilməsində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

məzunlarının rolu danılmazdır. 

Yüksək hazırlıqlı abituriyentlərin bu təhsil müəssisəsini seçməsi də 

universitetdə tədris-tərbiyə işlərinin, şəffaflığın və qiymətləndirmədə obyektivliyin 

nəticəsidir.  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin xarici ölkə universitetləri ilə 

ikitərəfli əməkdaşlığı, beynəlxalq təhsil proqramlarında iştirakı, müvafiq 

beynəlxalq təşkilatlarla işbirliyi, birgə elmi konfransların və seminarların təşkili, 

qarşılıqlı faydalı təcrübə mübadiləsinin aparılması və digər istiqamətlərdəki  

beynəlxalq əlaqələri təhsil ictimaiyyəti tərəfindən təqdirlə qarşılanır.  

     Universitetin xüsusilə son illərdə beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsindəki səmərəli 

fəaliyyətinin nəticəsidir ki, bu ali təhsil müəssisəsi mövcud elmi potensialı 

hesabına dünyanın bir sıra tanınmış təhsil mərkəzləri, o cümlədən Fransanın 

Monpelye I, Türkiyənin "Mərmərə", Moskva Dövlət Universiteti, Moskva Xalq 

Təsərrüfatı Akademiyası, Ukrayna və Belarus universitetləri, Bonn Universiteti, 

Amsterdam Universiteti  ilə sıx əlaqələr qurub. "Soros", "Tasis", "Tempus" kimi 

beynəlxalq proqramların fəal iştirakçısı olması da bunun bariz nümunəsidir. 

Qafqaz Universitetlər Birliyinin üzvü olan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

hazırda dünyanın 100-dən artıq universiteti ilə əməkdaşlıq edir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  İlhan Əliyevin 18 yanvar 2016-cı 

ildə “Qeyri neft” məhsullarının ixracının stimullaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər 

haqqında imzaladığı sərəncamı  “Made in Azerbaijan”  brendinin dünya bazarında 

tanınması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri etdi. Sərəncamın 

tətbiqinə ali təhsil müəssisələri səviyyəsində dəstək vermək  və respublikamızın ali 

təhsil müəssisəsinin brendini dünya təhsil xidmətləri bazarında tanıtmaq məqsədilə 
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təhsil məkanımızda ilk dəfə olaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

brendləşdirilməsi həyata keçirildi.  

Təhsil sektoru dünya iqtisadiyyatının ən dinamik inkişaf edən sahələrindən 

biridir. Bu da reallıqdır ki, bir sıra ali təhsil müəssisələrinin əldə etdiyi gəlirlər 

böyük dövlətlərin təhsilə ayırdığı xərclərin həcmindən çoxdur. Dünyanın tanınmış 

universitetləri mövcud olduqları  ölkələrin iqtisadiyyatının innovativ 

katalizatorudur. Bu statusa sahib olmaq və dünya təhsil məkanına daxil olmaq 

üçün rəqabətəqabil təhsil mühitinin yaradılması Azərbaycan təhsilinin əsas 

vəzifələrindəndir.  

Dünya təhsil xidmətləri bazarında tanınmaq üçün iştirakçılar mütləq 

brendləşməlidir. Hədəfi insan kapitalı hazırlamaq olan təhsil müəssisəsinin öz 

nişanı olmalıdır. Bu reallığı düzgün qiymətləndirən universitet rəhbərliyi  

respublikamızda bir ilkə imza atıb: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

qanunvericiliyə uyğun olaraq brendləşdirilib.  UNEC Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin brendidir. Brend müvafiq dövlət orqanı tərəfindən təsdiqlənərkən 

tərbiyə etmə, tədris prosesinin təmin edilməsi, əyləncələr, idman və mədəni-maarif 

tədbirlərinin təşkili, habelə elmi, texnoloji xidmətlər, sənaye analizi və elmi 

tədqiqatlar üzrə xidmətlər, kompüterlərin texniki və proqram təminatının işlənməsi 

və təkmilləşdirilməsi əsas götürülüb . Respublikamızın təhsil ictimaiyyəti kimi biz 

də universitetin brendləşdirilməsini yüksək qiymətləndirir, bunun Azərbaycanda 

təhsilin keyfiyyətinin daha da artırılmasına xidmət edəcəyinə inanırıq.  

Republikamızın iqtisadi həyatında, eləcə də iqtisadi sahədə kadr hazırlığında 

özünəməxsus rolu olan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin peşəkar 

kollektivini, professor-müəllim heyətini universitetin 90 illik yubileyi münasibətilə 

təbrik edir, şərəfli və məsuliyyətli işdə daha böyük uğurlar arzu edirəm. 


