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xoş bir təbəssümlə, bəziləri isə
bu sahənin peşəkarlarından heç
də az olmayan məharət və
ustalıqla hazırlandıqlarına görə
təəccüb və heyrətlə qarşılandılar.
Tədbirin rəsmi törəni aparıcıların yubiley iştirakçılarını universitetimizdəki tədris dillərinə
uyğun olaraq 4 dildə salamlaşması ilə başlandı. Sonra
Azərbaycan Respublikasının
Əvvəlki yubiley tarixlərindən fərqli olaraq, 85 illiyinə UNEC nədənsə xüsusi həssaslıqla, ehtiyatla yanaşırdı.
Əsas tədbirin ilin lap axırlarına
saxlanılması da buna dəlalət
edirdi.
Çünki bu yubiley sadəcə
ənənəvi bir hadisənin qeydi
deyil, son iki il ərzində görülən
işlərə bir baxış, 85 illiyə nə ilə
gəldiyimizi, növbəti beş ilə
hansı planlarla, arzularla qədəm
basdığımızı həm hörmətli qonaqlara, həm bəzi məsələləri,
yenilikləri hələ də axıra qədər
dərk və qəbul etməyən universitet əməkdaşlarına ən aydın,
gözəl və sistemli şəkildə təqdim

etmək məramı daşıyırdı. Və
keçirilən yubiley tədbirinin bu
vəzifənin öhdəsindən tam layiqincə
gəldiyini
söyləyə
bilərik…
Yubiley əslində bütün gün ərzində sətiraltı vurğulanan bir
mesaja – artıq UNEC sırf öz potensialı, elmi, təhsil və yaradıcı
imkanlarına arxalanaraq, bu
imkanları inkişaf etdirərək və
təkmilləşdirərək irəli ad-

dımlayacaq siqnalına müvafiq
bir tədbirlə başlandı: universitet
əməkdaşlarının
yaradıcı
təfəkkürlərinini məhsulu olan əl
işlərindən ibarət sərgiyə baxışla
başlandı. Sərgidəki bəzi işlər

Dövlət Himni səsləndi. Bir çox
iştirakçıların himni özlərinin də
oxuduqlarını (və bunu nümayişkaranə şəkildə deyil, daxildən
gələn vüqar və fəxrlə etdiklərini) sezmək olardı.
Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin 2002-ci ildə universitetə gəlişi zamanı “Fəxr
edirəm ki, bizim ali təhsilimiz
var” fikri ilə çıxışına başlayan
UNEC-in rektoru, professor
Ədalət Muradov bildirib ki, universitetin 85 illik şərəfli yolunda
iqtisad elminə mühüm töhfələr
verən və xidmətlər göstərən
qocaman professorlarımızın
böyük əməyi var.
(Ardı 2-ci səh.)
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REKTOR, PROFESSOR ƏDALƏT
MURADOVUN TƏBRİK MÜRACİƏTİ
Hörmətli müəllimlər, sevimli tələbələr, bütün UNEC əməkdaşları!
Bizim hər birimiz üçün ikinci dogma evə çevrilən Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin 85 yaşı tamam olur. Maraqlı, maraqlı olduğu
qədər mürəkkəb və ziddiyyətli, bəzən acılı-ağrılı, bəzən nailiyyət və
mütərəqqi yenikiklərlə zəngin, öz müəllimlik, insanlıq peşəsi və əqidəsinə
sadiq qalan ziyalılar ordusu hesabına şərəfli 85 il. Və bu şərəfli illərin
səhifələrinin yazılmasında bu və ya digər dərəcədə rolu, əməyi olan hər
birimizin bayramıdır bu günlər.
İllərin sınağından keçən universitetimiz hazırda Cənubi Qafqazın ən
böyük iqtisadyönümlü ali təhsil müəssisəsidir. İqtisad elmi sahəsində
intellektual kadrların, zəngin bilik mənbələrinin, tədris təcrübəsinin cəmləşdiyi bir ocaqdır. Maddi-texniki bazası, təlim-metodik vəsaitlər və bir
sıra digər istiqamətlər üzrə bir çox regional universitetlərə örnək ola
biləcək ali təhsil mərkəzidir. Fəaliyyətləri ulu öndər Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev cənabları, dünyanın nüfuzlu elmi, siyasi-ictimai təşkilatları tərəfindən dəyərləndirilən və mükafatlandırılan onlarla istedadlara malik bilik yurdudur.
Təhsilin güzgüsü müəllimlərdir. Tədrisin keyfiyyəti müəllimin keyfiyyətinə bağlıdır. Ona görə də UNEC-də müəllim potensialının artırılması universitetin strateji hədəfidir. Bunu nəzərə alaraq, UNEC-də
mövcud müəllim potensialının reallaşdırılmasının maksimallaşdırılması,
eləcə də təkmilləşdirilməsi istiqamətində xeyli işlər görülür. Ali məktəbimizdə “Gənc müəllimlər” layihəsinə start verilib. Son iki ildə 147
gənc müəllim universitetimizə cəlb olunub. Eləcə də “Gənc professorlar”
layihəsini reallaşdırırıq. Keçən il 6, bu il isə 2 gənc fəlsəfə doktoru bu layihəyə daxil edilib. Əldə etdiyimiz razılaşmaya görə, təcrübəli müəllimlərimizdən 15 nəfəri qış tətilində Türkiyənin müxtəlif universitetlərində
təcrübə mübadiləsi keçəcəklər. Həmçinin 30 müəllimimizə qış tətilində
Harvard universitetinin professoru, eləcə də 100 müəllimimizə Abu
Dabinin Paris- Sorbona universitetinin professorları təlim keçəcək.
Qeyd edim ki, artıq UNEC-in intellektual məhsulu olan differensial
əmək haqqı sisteminin tətbiqinə başlanılıb. Bu sistem universitetlər
arasında ilk dəfədir ki, tətbiq olunur. Əmək haqqlarına differensial
əlavələrin edilməsində əsas məqsəd pedaqoji heyətin motivasiyasını təmin
etmək və müəllimlər arasında rəqabət mühitini gücləndirməkdir.
Qaydalara əsasən, heyətin xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
onların universitetdəki elm, tədris və özünüinkişaf fəaliyyət istiqamətləri
üzrə həyata keçiriləcək. Hər tədris ilinin may ayının 31-dən növbəti ilin
müvafiq tarixinə qədər toplanan ballara əsasən, müəllimlərin əmək
haqqlarına əlavələr olunacaq. Əlavələr mövcud əmək haqqının 1-2 misli
qədər nəzərdə tutulub.
UNEC-də elektron universitet modelini reallaşdırırıq. Layihənin əsas
üstünlüyü ondan ibarətdir ki, tələbələr müəllimlərin tədris materiallarına
çıxış imkanı əldə edəcəklər. Yeni tədris ilindən əcnəbi tələbələrin yenidən
hazırlıq və ali təhsil üzrə qəbulu da elektron formada həyata keçirilib.
Lakin düşünürəm ki, əsl alim biliyindən, fəaliyyətindən heç vaxt tam
razı qalmadığı kimi, UNEC də əldə etdikləri ilə kifayətlənməməlidir.
Gəlin biz 85 yaşımızı bir qocalıq rəmzi olaraq qəbul etməyək. 85 ilin
təcrübəsini, bilik, tədris bazasını yerdən ucalan və daha da yuxarılara can
atan bir dağ zirvəsinin təməl 85 metri, 85 ili bizi tərpənməyə imkan verməyən yük yox, marafon qaçışında ilkin sıçrayış üçün təməl sürət gücü
hesab edərək yeni üfüqlərə can ataq. Artıq bizim üçün dar olan Cənubi
Qafqaz hüdudlarını aşaraq tarixi əsrlərlə ölçülən dünyanın aparıcı ali
təhsil müəssisələri ilə rəqabətə qoşulmaq imkanlarını, tələblərini, şərtlərini yaradaq, özümüzü inkişaf etdirək. Müasir elmi-texniki, informatikakommunikasiya, innovativ düşüncə metodları, yanaşmaları gündəlik
universitet həyatımızın təbii bir parçasına çevirək. Öyrənməkdən, dəyişməkdən, müvəqqəti çətinliklərdən çəkinməyərək dünyanın aparıcı elm,
təhsil meydançalarında gördüyümüz modelləri mənimsəyək, uzlaşdıraq,
tətbiq edək. Və bu halda, növbəti yubileyimizə (və mən bunun baş
verəcəyinə sidq ürəkdən inanıram) biz nəinki regionun, dünyanın maqnit
tək çəkən təhsil və elm məkanlarından birinə, Müəllim adının böyük ehtiramla çəkilən, texniki-bürokratik məsələlərdən qurtularaq effektiv
yaradıcı bir mühit yaratmış nümunəvi təhsil-tədris-yaradıcılıq məkanına
çevriləcəyik. Və bu yolda hər birinizə uğurlar, bol-bol enerji, dayaq,
mənəvi rahatlıq limanlarımız olan ailələrinizdə əmin-amanlıq, xoşbəxtlik
arzu edirəm!
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(Əvvəli 1-ci səh.)
Müəllim potensialının artırılmasının universitetin strateji
hədəfi olduğunu deyən rektor,
bu potensialın təkmilləşdirilməsi istiqamətində xeyli işlər görüldüyünü vurğulayıb. Rektor,
həmçinin son iki ildə universitetdə əmək haqqının 3 mərhələdə artırılması və hazırda
pedaqoji heyətin orta əməkhaqqı göstəricisinin ali təhsil
müəssisələri arasında ən yüksək
olduğunu söyləyib. Qeyd edib
ki, əməkhaqqı artımı son hədd
deyil, əməkdaşların maaşlarının
da artırılması istiqamətində
işlər gedir.
Universitetdə görülən işlərdən danışan rektor bildirib ki,
UNEC müəllimlərinin ekspert
qismində də fəaliyyət göstərməsinə təkan vermək üçün
“UNEC ekspert” jurnalı təsis
edilib. Növbəti ilin birinci
rübündə jurnal işıq üzü görəcək.
Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu vəzifəni –
Azərbaycan Dövlət İqtisad
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Universitetinin dünya səviyyəli
universitetə çevrilməsini icra
etmək üçün bütün gücümüzü
səfərbər edəcəyik-deyən rektor,
əlavə edib ki, UNEC-in 90 illik
yubileyində “QS” reytinqində
Top-1000 universitetlər sırasına
yüksəlməyə çalışacağıq.
Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov ali təhsilin inkişafına
özünəməxsus töhfələr verən
İqtisad Universitetinin ölkənin
sosial-iqtisadi problemlərinin
həlli sahəsində əhəmiyyətli rolu
olduğunu bildirib. Nazir qeyd
edib ki, qarşılaşdığımız iqtisadi
çətinliklər şəraitində Azərbaycan iqtisadiyyatına bilikli,
kreativ düşüncəli və qloballaşan dünyada biznes mühitini
yaxşı bilən peşəkarlar lazımdır.
Dünya təcrübəsi göstərir ki,
istənilən dövlətin inkişaf səviyyəsini yüksək məhsul yaradan
insan resursları müəyyən edir.
İqtisad Universitetinin belə
kadrlar hazırlamaq üçün gördüyü işlər təqdirəlayiqdir.
İnanıram ki, 85 yaşlı İqtisad
Universitetinin əsas amalı ali

təhsilin beynəlxalq standartlara
uyğunlaşmasıdır- deyən M.Cabbarov bildirib ki, bu gün ali təhsilin beynəlmiləlləşməsi qlobal
prosesdir. Eyni zamanda, təhsildə elmi potensialın qorunub
saxlanılması və eləcə də gənc
elmi pedaqoji kadrların hazırlanması öndə duran məsələ-lərdən biridir: “Bu baxımdan
UNEC-də həyata keçirilən
“Gənc müəllimlər” layihəsi bizi
çox sevindirir. 121 gənc müəllim işə qəbul edilib ki, onların
da əksəriyyəti Avropa, ABŞ,
Kanada kimi ölkələrin nüfuzlu
universitetlərinin məzunlarıdır.
Bu proses davam etdirilməli və
digər ali təhsil müəssisələrini də
əhatə etməlidir. İnanıram ki,
xaricdə təhsil alan gənc
mütəxəssislərin elmi pedaqoji
fəaliyyətə cəlb edilməsi, təhsildəki problemlərin həllinə
əsaslı surətdə kömək edəcək”.
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin əsasını qoyan
və inkişafında xidməti olanları
ehtiramla yad edən M.Cabbarov müstəqil Azərbaycanın
davamlı inkişafı naminə kollektivin gənc iqtisadçı kadrların
yetişdirilməsi istiqamətində
bundan sonra da uğurla çalışacaqlarına ümidvar olduğunu
bildirib.
M.Cabbarov çıxışını bu sözlərlə yekunlaşdırıb: “Bu gün
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin ad
günüdür. Mən bütün təhsil ictimaiyyəti adından cənab Prezidenti təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, bizim ölkə başçısı üçün

edə biləcəyimiz ən böyük töhfə
öz işimizə vicdan və peşəkarlıqla yanaşmağımızdır”.
UNEC-in 85 illik yubileyi
münasibəti ilə təhsil naziri Mikayıl Cabbarovun sərəncamı ilə
universitetin bir qrup əməkdaşı
“Qabaqcıl təhsil işçisi” döş
nişanı və fəxri fərmanla təltif
edilib.
Beynəlxalq Türk Akademiyasının rəhbəri, professor Darhan Kıdıralı yubiley münasibəti
ilə UNEC-in professor-müəllim
heyətini təbrik edib. Bu günlərdə UNEC-də təsis edilən
Türk Dünyası İqtisadçılar

əməkdaşlarının təltifetmə mərasimi keçirildi.
Professor Hidayət Cəfərov
Universitetin keçdiyi tarixi yola
qısa nəzər saldı. Hidayət müəllim bir daha özünə məxsus
özəlliklə bir çoxlarına yaxşı
məlum olan hadisə və faktları
yeni nəfəs və yanaşma ilə
təqdim edərək, dinləyənlərin
diqqətini cəlb etməyı bacardı.
Sonra Anar Rzayev yeni
yaradılmış və böyük ümidlə
gözlənilən Elmi sosial şəbəkənin təqdımatını həyata keçirdi.
Universitet tarixini əks

Birliyinin əhəmiyyətindən söz
açan D.Kıdıralı bildirib ki, türk
dünyası iqtisadçıları arasındakı
əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması və inkişaf etdirilməsi bu
ölkələrin gələcək iqtisadi inkişafına mühüm töhfələr verəcək.
Sonra yubileylərdə ənənəyə
çevrilən, amma hər dəfə hamının maraqla qarşıladığı – universitetin həyatında uzun illər
fəaliyyət göstərmiş, bu və ya
digər sahələrdə uğurlu nəticələrə imza atmış universitet

etdirən qısa videoçarx hamının
bir anlıq xatirələrə dalmasına
səbəb oldu. 7 dəqiqəlik videoda
müəlliflər böyük bir tarixçənin
əsas
mərhələlərini
əks
etdirməyə nail oldular.
Tədbirin bədii hissəsində
“legionerlərə” müraciət edilmədən
UNEC
tələbələrinin
istedadlarına güvənildi və bu
özünü doğrultdu. Milli mədəniyyətimizin klassik nümunələri böyük məharətlə ifa edilərək,
hamını rəqqətə gətirdi.

BİZİMLƏ BİR DÜNYAYA GƏLƏN HƏMKARLARIMIZ
Yubileyimizi qeyd etdiyimiz bir
dövrdə bizimlə eyni ildə dünyaya
gələn digər ali təhsil müəssisələri
haqqında məlumat toplamağın
maraqlı olacağını düşündüm.
Düzü, onların az olmayacağını
bilirdim, amma bu qədərini də
gözləmirdim: yalnız Rusiyada
onların sayı 64 idi. MDB məkanında 1930-cu ildə təsis edilmiş ali təh-

sil ocaqlarının sayı 100, bütün
dünyada isə 130-dan çox idi. Biz
sizə profilcə UNEC-ə yaxın olan ali
və texnikum-kollec səviyyəli, o cümlədən bəzi məşhur dünya təhsil
müəssisələrini təqdim etmək qərarına gəldik.
1.Ümumrusiya qiyabi maliyyəiqtisad institutu (2011-ci ildə Rusiya
Federasiyası Höküməti yanında

Maliyyə Universitetinin tərkibinə
keçdi);
2.Rusiya Elmlər Akademiyasının
İqtisad İnstitutu;
3.Minsk maliyy-iqtisad kolleci;
4.Moskva Dizayn və Texnologiya
Dövlət Universiteti;
5.
Orexovo-Zuyevsk sənayeiqtisad kolleci;
6.Rusiya Federasiyası Mərkəzi

Bankının Oryel bank kolleci;
7.Rusiya Dövlət Ticarət-İqtisad
Universiteti (2014-cü ildə Plexanov
adına Rusia İqtisad Universitetinin
tərkibinə keçib);
8.Şimali
Qafqaz
Federal
Universiteti;
9.Xarkov
Milli
İqtisad
Universiteti;
10.Kanberra Universitet kolleci;

11.İndiana Texnoloji İnstitutu
(tərkibində biznes kolleci fəaliyyət
göstərir);
12.Old Dominion Universiteti
(ABŞ);
13.Riversayd
Texnologiya
İnstitutu;
14.Lissabon Texniki Universiteti
(tərkibində iqtisadiyyat fakültəsi
fəaliyyət göstərir).
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UNEC-in yubiley tədbirlərinin intellektual startı

Hava kifayət qədər şaxtalı idi.
Bir neçə günlük aramsız yağışın
palçığı hələ də ayaqqabılarda iz
buraxırdı. Bəlkə də, kimsə bu
şənbə günü evdə istilikdə oturub
çöldəki
insanlara
baxaraq
“Görəsən, bu havada evdən çıxmağa dəyərmi? Hara?” – deyə
düşünürdü. Amma Azərbaycanın
intellektual gəncliyi bu fikirlə razı
olmazdılar: onların hamısı beyin
yarışının mərkəzinə çevrilmiş
Azərbaycan
Dövlət
İqtisad
Universitetində idilər və artıq 85
illiyini qeyd edən bu sözün hər
mənasında qocaman ali təhsil
ocağının
intellekt
işığına
toplaşmışdılar.
“İqtisadçı” qəzetinin baş redaktoru, “Turan” intellektual oyunlar
klubunun üzvü Anar Eyyubov ilk
növbədə Azərbaycan mədəniyyəti
və tarixini təbliğ etmək məqsədi

duyan “Doğma dil” kubokunu
keçirirdi. Ölkənin 10-dan çox
aparıcı
universitetlərinin
tələbələrindən və məzunlarından
ibarət 17 komanda arasında
əksəriyyəti “Nə? Harada? Nə
zaman?” oyununun peşəkarları
olsa da, bu sahədə ilk addımlarını
atan komandalar da var idi. Himnin
səsləndirilməsindən sonra oyunçulara öncə universitet adından
Marketinq və Kommunikasiya
departamentinin direktoru Rasim
Şərifov müraciət etdi. Natiq gənclərə rektor, professor Ədalət
Muradovun salamlarını çatdırdı,
komandalara yarışda uğurlar arzuladı.Növbəti çıxışçı, yarışın sponsoru AccessBank-ın nümayəndəsi
Könül xanım təmsil etdiyi bankın
intellektual gəncliyə daima dəstək
nümayiş
etdirməyə
hazır
olduğunu, gənclərin yaşlarına

məxsus olan imkanlardan səmərəli,
ağılla istifadə etməyə, bilik və
vərdişlərini inkişaf etdirməyə səslədi.
3 tur və 36 sualdan ibarət yarış
ənənəvi bu tipli yarışlardan xeyli
fərqlənirdi. Təşkilatçılar bir
komandanın belə hədiyyəsiz qalmamsına çalışdılar. Güclüyə erudisiyasına, zəifə həvəsləndirmək
məqsədi ilə simvolik hədiyyələr
verilirdi: qum saatı, xurma, bal,
milli kinolar diski, ədiblərimizin
kitabları və s. Hədiyyələr, ayrı-ayrı
sualların cavablarının şərhi olaraq
nümayiş etdirilən kinofraqmentlər
və şəkillər nəinki oyunçular,
izləyən sponsorun, universitetin

sibətlərini sərbəst şəkildə ifadə
etməyə imkan verirdi.
Qeyd edək ki, oyun zamanı
daha xoş bir sürpriz baş verdi.
Universitetin Tələbə Gənclər

nümayəndələri tərəfindən də
maraqla qarşılanırdılar. Bundan
başqa, əsl müəllim səbri ilə aparıcı
tələbələrin suallara, hədiyyələrə,
cavablara öz reaksiyalarını, müna-

Təşkilatının nümayəndələri qalib 3
komandanın üzvləri üçün (yəni 18
nəfərə!) Milli futbol çempionatımızın “Neftçi” – “Zirə” oyununa təmənnasız olaraq biletlər

təqdim etdilər.
Son tura qədər davam edən
mübarizədə
birinci
yeri
“Vendomat” komandası (fərəhli
haldır ki, komandanın kapitanı
UNEC-in magistraturasında təhsilini bitirmək üzrə olan Türyan
Məmmədovdur), ikinci və üçüncü
yerləri müvafiq olaraq “HİT” və
“Dream Team” komandaları tutdular. Qaliblərə kuboklar və matça
biletlərlə bahəm nəfis kitablar,
zirvəyə ucalan “Vendomat”a isə
orijinal çin şahmat dəsti hədiyyə
edildi.
Tədbiri tərk edən yorğun, lakin
razı gənclər təşkilatçıya, son sualda
cavab olaraq adı çəkilən İqtisad
Universitetinə öz təşəkkürlərini
ifadə etdilər. Əminliklə söyləmək
olar ki, UNEC-in 85 illik yubiley
tədbirlərinin ilk addımı uğurlu
oldu.

Dünyadan ən çox aparan və dünyaya ən çox bəxş edən müəllimlərdən biri

Bəhruz müəllim elmi işinin
müdafiəsində
Universitetin yubiley günlərində ali təhsil müəssisəmizin
həyatında önəmli rol oynamış
alimlərimizi, ağsaqqallarımızı
yada salmaq yerinə düşərdi.
Hərdən mənə elə gəlir ki, bu
dünyadan köçəndə özü ilə ən çox
aparan müəllimlər olur. Çünki
əgər ruhun apara biləcəyi yeganə
xatirələrdisə, müəllimlərin ruhları bu sahədə birincidirlər.
Bəhruz Abdullayev də belə
müəllimlərdən idi…
Bəhruz müəllim heç vaxt maddiyət arxasınca qaçmamışdı. O,
heç buna can da atmırdı. Dostluğu, yoldaşlığı, xoş münasibətləri maddi nemətlərdən
üstün tuturdu.Bunun nəticəsidir
ki, onilliklər ərzində harada, kiminlə işləməyindən asılı olmayaraq, hörmətini, izzətini, son

nəticədə ağsaqqallığını qoruyub
saxlaya bilmişdi.Hansı quruma,
ölkəmizin hansı guşəsinə getməsindən asılı olmayaraq, daim
ehtiramla qarşılanırdı, xahişınin
gücü bir çoxunun əmrlərindən
üstün idi. İmkan düşəndə
soruşurdum - “Sizi Bəhruz müəllimlə bağlayan nədir?”. Cavablar
adətən bu cür olurdu: “Hamının
nəsə ummaqla etdiyini təmənnasız edib”, “Bilavasitə işinə aid
olmasa da, qapısını döydüyüm
üçün əlindən gələni etdi” və s.
Bəzən tələbələrin valideynləri
kafedraya gələndə, onların haqlı
olub-olmalarından asılı olmayaraq, çox mədəni, səbrlə və anlayışla hərəkət edir, mümkün
olduqda yardım göstərirdi. “Valideyn gəlibsə, deməli, doğrudan
da problem var, kömək etmək
lazımdır. Bir ata və baba kimi
mən onu əliboş geri qaytara
bilmərəm” – deyə bildirirdi.

Təbii, hirsli, qəzəbli vaxtları
da olurdu. Bu zaman könlünü almaq üçün şirin bir söz, hadisəyə
uyğun bir rəvayət danışmaq
yetirdi ki, indicə səni problem
yaratdığına görə tənbeh edən
Bəhruz müəllim səninlə birgə
məsələni necə həll etməyin yolları haqqında düşünsün və ağıllı
məsləhət versin.
Cavan olduğum üçün hərdən
onun səbrini, dözümlüyünü qəbul etmir, etiraz edirdim. Lakin
bir müddət sonra Bəhruz müəllimin nə qədər haqlı və uzaqgörən
olduğuna əmin olurdum. Müasir
avadanlıqlar, idarəetmə modellərini anlamır, anlamağa belə
çalışmır, insanları tanımagı, görməyi, eşitməyi üstün tuturdu.
Qarşındakının təməlini, sütununu görür, ona onun daşıya
biləcəyi qədər yük verirdi.
Bəhruz müəllimin insan zərgərliyindən universitetdə, qohum-əqrəbada ailə qurarkən faydalananlar da çox olub. Həmxasiyyət, bir yerdə gördüyü
insanların səadətinə yardım etməyi də özünə borc bilirdi. Adlar
çəkməsəm də, bu məsələlərdə də
Bəhruz müəllimin məsləhətinə
qulaq asıb uduzanları görməmişəm. Əksinə, onun fikrini
qəbul etməyib, indi də bunun
peşmanlığını çəkənlərə rast
gəlməkdəyəm.

Məsələni birbaşa həmsöhbətin
üzünə vurmazdı.Daima ehtiyatında fikrini eyhamla, arifanə
açıqlayacağı bir önsöz olardı.
Müxtəlif vəzifələr tutan, xasiyyət və dünyaya baxışları birbirindən tam fərqli olan insanlardan “Bəhruz müəllim filan
insanla bağlı fikrində nə dərəcədə haqlı idi.”, “Kaş onun dediyini nəzərə alardım” kimi eşitdiyim etiraflar Bəhruz müəllimin
müdrikliyini dəfələrlə sübut
etmişdilər.
Şərəflə yaşamış, yalnız dərslərdə deyil, gündəlik həyatında
da çoxları üçün müəllim, örnək
olmuş, tərifdə yaltaqlar yarışmasından qaçan, uzaq olan, tənqiddə qarşı tərəfin hissiyatını
nəzərə alan, qapını kobudluqla
heç kimin üzünə çırpmayan və
barışıq üçün həmişə yer qoyan,
yeri daima görünəcəyi, məs-

ləhətləri, sözləri, təbəssümlü üz
cizgiləri həmişə göz önümdə
canlanacaq – getdiyi yeri də öz
gəlişi ilə zənginləşdirdiyinə əmin
olduğum Bəhruz müəllim.
Hərdən mənə elə gəlir ki,
bizlərlə əbədi vidalaşarkən bu
dünyada özündən sonra ən çox iz
qoyan müəllimlər olur. Çünki əsl
insandan sonra yerdə onunla
bağlı yalnız xoş sözlər, maraqlı
kəlamlar və anmalar qalırsa,
müəllimlər bu sahədə öndədirlər.
Yaxşı müəllim haqqında müsbət
fikir, vaxtaşırı söylənilən rəhmət
arzusu məkana və zamana
sığmır. Bəhruz Abdullayev belə
müəllimlərdən idi…
Anar Eyyubov
“Beynəlxalq münasibətlər”
kafedrasının baş müəllimi,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru
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Siyasi iqtisad: müasir
problemlər və perspektivlər
Dekabrın 22-də UNEC-də
“Siyasi iqtisad: müasir problemlər və perspektivlər” mövzusunda
beynəlxalq elmi-praktik konfrans
keçirilib. Tədbir “Siyasi iqtisad”
elminin yaranmasının 400 illiyinə
həsr olunub.
Siyasi iqtisad elminin yaranma
tarixindən danışan rektor professor
Ədalət Muradov qeyd edib ki,
qlobal iqtisadiyyatdakı mövcud problemlər
siyasi iqtisada marağı daha da artırıb. Son
dövrlərdə dünyada baş verən iqtisadi böhranlar fonunda postsovet ölkələrinin iqtisadi
çağırışları iqtisadçıları yeni bir paradiqma
axtarışına sövq edib. Ekonomiksə alternativ
olaraq irəli sürülən yanaşmalardan biri də
məhz siyasi iqtisaddır.
Sonra Moskva Beynəlxalq Universitetinun professoru Georgi Tsaqolov və Q.V.Plexanov adına Rusiya Dövlət Universitetinin
İqtisadi Nəzəriyyə elmi məktəbinin rəhbəri,
professor Qalina Juravlyovaya UNEC-in
“Fəxri doktor” diplomları təqdim edilib.
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət
Universitetinin “Siyasi iqtisad” kafedrasının
professoru, Beynəlxalq siyasi iqtisad assosi-

asiyasının koordinatoru Aleksandr Buzqalin
“Siyasi iqtisad: qlobal kapitalizmin tədqiqat
potensialı” mövzusunda məruzə ilə çıxış
edib. Alim bildirib ki, iqtisadi problemlərin
aradan qaldırılması üçün onları yaradan
səbəblərin analiz edilməsi vacibdir.
Beynəlxalq konfransda Moskva Beynəlxalq
Universitetinun professoru Georgi Tsaqolov
“Yeddinci
formasiya”
mövzusunda,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, professor
Nazim İmanov isə “Milli sərvət, maddi
istehsal, dəyər və iqtisadi inkişaf strategiyaları” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.
Konfrans panel və seksiyalarda davam
edib.

Nəsilləri qovuşduran görüş

UNEC-in kollektivi və
tələbələri ilin son istirahət
gününü Bilgəhdə yerləşən
Müharibə və Əmək Əlilləri
üçün Pansionatda ahıllarla
birlikdə keçirib.

UNEC-85

Dekabr

UNEC tələbələrinin təşəbbüsü ilə həyata keçən
görüşdə çıxış edən universitetin rektoru, professor
Ədalət Muradov ahılları 31
dekabr dünya Azərbay can -

lılarının həmrəylik günü və
yeni il münasibəti ilə təbrik
edib.
Universitetin Yaradıcılıq
Mərkəzinin üzvləri pansionat
sakinləri üçün, pansionatın
özfəaliyyət dərnəyinin üzvləri isə tələbələr üçün mahnılar oxuyub, musiqilər ifa
ediblər.
Ahıllar
UNEC
kollektivini və tələbələri
özlərinin əl işləri ilə tanış
ediblər.
Sonda ahıllar tələbələrə
yeni başlayacaq qış imtahan
sessiyasında uğurlar arzulayıb.

MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİ
TƏLƏBƏLƏRƏ YAXINLAŞDIRMAQDA
TƏHSİLİN ROLU DANILMAZDIR
Universitetimizin yubileyini qeyd
etdiyi bir dövrdə daha vacib bir
istiqamət – milli-mənəvi dəyərlərin
təbliğində təhsilin rolu mövzusu
üzrə tədbir baş tutdu. Dekabrın 18də Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetində (UNEC) Gənc
Alimlər Şurasının təşkilatçılığı ilə
“Milli-mənəvi dəyərlərin təbliğində
təhsil faktoru mövzusunda” elmi
seminar keçirildi.
Tədbirin məruzəçisi, Azərbaycan
Respublikası Təhsil Şurasının sədri,
professor Əjdər Ağayev, UNEC-in
tələbələrlə iş üzrə prorektoru Səadət
Qəndilova müstəqillik əldə olunduqdan sonra təhsildə milli-mənəvi dəyərlərimizə, xalqımızın ənənələri və əsrlərin təcrübəsindən qaynaqlanan əxlaq
normalarının təbliğinə, gənclərə aşılanmasına böyük yerin ayrıldığını vurğuladılar. Bu sahədə təhsillə yanaşı,
valideynlərin, gənclər təşkilatlarının,
bütövlükdə cəmiyyətin üzərinə önəmli
vəzifələrin düşdüyünü qeyd etdilər.
Tədbirin sonunda Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü, tarixçifiloloq, professor Əjdər Ağayev öz
kitablarını ədəbiyyatsevərlərə hədiyyə
etdi.
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Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti tərəfindən ƏhmədTƏLƏBƏ FUTBOLCULARIMIZIN NAİLİYYƏTLƏRİ zadə Şəmsinur Asif qızına verilən
tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız
Azərbaycan Təhsil İş- 10-0 hesabı ilə qalib gəlmişdir.
5. Əliyev Yavər
sayılır.
çiləri Azad Həmkarlar 1/4 finalda Texniki universiteti
6. Babayev Eltən
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16. Kərimov Elnur
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Universiteti Tusi adina heyəti
17. Namazov Əli
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Pedaqoji Universiteti 6-2 , Bakı
1. Həsənli Xalid
18. Əmrahlı Nicat
Universiteti tərəfindən Cəfərzadə
Slavyan universiteti 6-4, Milli
2. Gülməmmədli Orxan
Məşqçi müəllimlər
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1. Hüseynov Rufət
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P.S. İnciməsin məndən Əjdər müəllim, çox gözəl, maraqlı ədəbi bənzətmələrlə çıxış etsə də, bir çox tələbələrin
darıxdığı sezilirdi. Mən hərdən
həmkarlarımın və özümün də
dərslərimdə müşaiyət etdiyim gənclərlə bizim nəsil arasında anlaşılmazlıq
divarının mövcudluğunun şahidi
olmuşam. Biz əksər gənclərimizin
daha
az
oxumaqlarından,
dünyagörüşlərinin dar olmalarından
çox şikayət edə bilərik. Və bu
istiqamətdə də tələbələrlə işi artırmağa
ehtiyac var: klassik və maraqlı kinoların nümayişi, klassik ədəbiyyatların
reklamı, süjetlərin açıqlanması və s.
Amma etiraf etməliyik ki, biz də,
müəllimlər də gənclərimizin dünyalarını, dillərini öyrənməyə çalışmalıyıq. Onlarla yazılmış gözəl əsərlər,
məruzələrdən çox gənclərə Qarabağ
acısı və mübarizə əzmini rep qrupu
“Dəyırmanın” “Ya Qarabağ, ya ölüm”
mahnısı təsir etmişdir. Milli-mənəvi
dəyərlərin təbliğində də müasir metodlara, “dillərə”, bu “dilləri” mənimsəmiş
müəllimlərə ehtiyac var. Tək gəncləri
klassikaya, zəngin irsimizə tərəf çəkməməli, özümüz də onların
istiqamətində addımlar atmalıyıq.
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