Dördüncü kurs tələbələrinin iştirakı ilə konfrans keçirildi
Fevralın 19-da universitetin akt zalında əyani şöbənin IV kurs tələbələrinin
buraxılışqabağı təcrübə ilə bağlı konfransı keçirildi. Universitetin professor müəllim
heyətinin və IV kurs tələbələrinin iştirak etdiyi konfransı açan universitetin rektoru,
professor Rahim Hüseynov “Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamını şərh edərək
dedi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayında Dünya şöhrətli siyasətçi, Ulu
öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı İlham Əliyev cənablarının yenidən Azərbaycan
Prezidentliyinə namizədliyinin irəli sürülməsi təkcə YAP üzvlərinin deyil bütün
Azərbaycan xalqının, eləcədə universitetimizin professor müəllim heyətinin, bütün
tələbələrin ürəyincədir.
Prezident İlham Əliyevin böyük siyasi və iqtisadi nailiyyətlərindən danışan rektor
İlham Əliyevin son 15 ildə Azərbaycanı dinamik inkişaf yoluna çıxardığını, dövlətin
inkişafına, xalqın xöşbəxt gələcəyinə, yaşayış tərzinin gündən-günə yaxşılaşmasına
xidmət etdiyini, bütün enerjisini və gücünü ölkəmizin parlaq gələcəyinə həsr etdiyini
bildirdi.
Azərbaycanın böyük uğurlarından, ölkəmizdə bərqərar olan siyasi sabitlikdən
danışan professor Rahim Hüseynov bütün bu nailiyyətlərin əldə olunmasında İlham
Əliyevin liderlik üçün zəruri olan keyfiyyətlərini faktlarla göstərdi. Hələ 2003-cü ildə ilk
dəfə prezident seçilərkən “Mən hər bir azərbaycanlının prezidenti olacağam” –
deyən cənab İlham Əliyev həqiqətən bütün Azərbaycanlıların prezidenti oldu.
Azərbaycanı öz tarixinin ən qüdrətli dövlətinə çevirdi, dövlət və xalq qarşısında öz
missiyasını layiqincə yerinə yetirdi.
Bu gün Azərbaycanda ümumxalq partiyası olan YAP-ın VI qurultayında İlham
Əliyevin namizədliyinin irəli sürülməsini həmdə xalqın mövqeyi adlandıran rektor
bununla əlaqədar olaraq hələ fevralın 9-da universitetin Yeni Azərbaycan Partiyası
üzvlərinin və universitetin bütün kollektivinin, tələbə müəllim heyətinin adından cənab
İlham Əliyevə məktub göndərərək onun namizədliyini dəstəklədiklərini bildirdiklərini
bir daha vurğuladı.
Rektor əminliklə dedi ki, Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi cənab İlham Əliyevin
siyasəti ilə bağlıdır. İnanıram ki, Azərbaycan xalqını uğurlu gələcəyə aparan İlham
Əliyev siyasəti növbəti illərdə də bu cür davam edəcəkdir. Ona görədə hamınızı
Azərbaycanın gələcəyi olan İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləməyə çağırıram.
Sonra universitetin prorektoru, professor İlham Musayev dördüncü kurs
tələbələrini diplomqabağı təcrübə ilə bağlı ətraflı məlumatlandırdı və lazımi məsləhətlər
verdi. Tələbələrin harada, hansı mövzuda təcrübə keçəcəklərini bildirdi. Tələbələrin
sualları cavablandırıldı.
Konfransda çıxış edənlərin hamısı sözünün əvvəlində də, axırında da cənab İlham
Əliyevin xətt-hərəkətini bəyəndiklərini və onun yenidən Azərbaycan prezidentliyinə
namizədliyini dəstəklədiklərini bildirdilər.

