
                                                                                                                                                       
Kursun adı: Jurnalistika və aparıcılıq kursu 

Kurs kimlər üçün nəzərdə tutulub: Karyerasını Jurnalistika və aparıcılıq sahəsində qurmaq 

istəyən gənclər, hal-hazırda jurnalist kimi çalışan və bu sahədə biliklərini təkmilləşdirmək istəyən 

mütəxəssislər, bu sahəyə marağı olan hər kəs.  

Kursun məqsədi: 

 İştirakçıların jurnalistika və aparıcılıq ilə bağlı biliklərini artırmaq; 

 Sərbəst şəkildə işləyə bilən peşəkar jurnalistlərin və aparıcıların yetişdirilməsi. 

Kursun dili: azərbaycan  

Kursun müddəti: 32 saat – 2 ay 

Kursun formatı: oflayn 

Kurs haqqında məlumat: 

Kurs həm nəzəri, həm də praktiki bilikləri əhatə edəcək. Bu kursun yekununda tələbələr 

jurnalistika sahəsində biliklərə yiyələnəcək, həmçinin aparıcılıq peşəsinə hazırlanacaqlar.  

“Jurnalistika və aparıcılıq” kursun proqramı: 

1. Jurnalistikaya giriş. 

2. TV, çap və onlayn media. 

3. TV jurnalistikanın özəllikləri. 

4. Çap və onlayn medianın tarixi və perspektivi. 

5. TV jurnalistikada reportyorluq.  

6. Reportajın hazırlanmasının qaydaları. 

7. TV mediada stand-up. 

8. TV-də tok-şou, debat layihələri. 

9. Jurnalistin aparıcıya çevrilməsi. 

10. Mediada press relizin yazılması qaydası. 

11. Sayt mediası — onlayn mediada işləməyin üstünlüyü. 

12. Soft və hard xəbərin özəllikləri və yazılması. 



                                                                                                                                                       
13. Canlı efir — studiya aparıcılığı. 

14. Xəbərin oxunma texnikası. 

15. Montaj. Süjetin hazırlanması prinsipi. 

16. TVdə redaktor amili. Redaktor -jurnalist işi. 

17. Jurnalistikada ixtisaslaşma — iqtisadi, sosial, idman və mədəniyyət yazıları. 

18. Jurnalistikada köşə yazıları. 

19. Tok-şounun hazırlanması və tarixi. 

20. Müsahibəyə hazırlaşmaq qaydaları. Maraqlı müsahibənin şərtləri. 

21. Azərbaycan TV tarixi.  

22. Xəbər formasının janrları. 

23. Jurnalistikada etika. 

24. TV-də proqramın hazırlanma qaydası. 

25. Jurnalistikada xəbər hazırlanması. 

26. Olayın xəbərə çevrilməsi qaydası. 

27. TV jurnalistikada peşələr. 

28. KİV və KİV haqqında qanun. 

29. Medianın olay seçiminə təsir edən amillər. 

30. Gündəm olacaq xəbərin müəyyənləşdirilməsi. 

31. TVdə xəbər mətni. Kadrarxası mətn. 

32. Telekameradan istifadə qaydaları. 

33. Televiziyada xəbər növləri. 

34. Xəbər buraxılışının hazırlanması. 

35. Tabloid xəbər növü. 

36. Mürəkkəb mövzudan sadə xəbər yazmaq üsulu. 

37. Xəbərin redaktə üsulu. 

38. Birbaşa xəbər zamanı işin özəlliyi. 

 

Təlimçi barəsində: 

Sənan Şəfizadə – Azərbaycan jurnalisti, televiziya aparıcısı və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 



                                                                                                                                                       
2000-ci ildən müxtəlif vaxtlarda "Tələbə Press", "168 saat", "Futbol Proqnoz" eləcə də Rusiyanın 

"Sport Ekspress" qəzetlərində işləyib, "Region Plus", "Nargis" jurnalı və azerisport.com portalıyla 

əməkdaşlıq edib. 

2007 və 2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman nazirliyi tərəfindən "İlin 

idman jurnalisti" seçilib. 2013-cü ildə İdman Araşdırmalar Mərkəzinin sorğusuna əsasən "İlin 

idman jurnalisti" mükafatını qazanıb. 2009 və 2014-cü illərdə "İlin ən yaxşı idman aparıcısı" 

nominasiyasında "Zəfər" Yüksək İdman Nailiyyətləri mükafatına layiq görülüb. 2016-cı ildə 

Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsinin sorğusuna əsasən "İlin ən yaxşı idman jurnalisti" seçilib. 

2015-ci ildə Bakıda təşkil olunan şahmat üzrə Dünya Kuboku, 2016-cı ildə keçirilən Ümumdünya 

Şahmat Olimpiadasının Təşkilat Komitəsində media şöbəsinin rəhbəri kimi çalışıb. 2014-2019-cu 

illərdə Şəmkirdə təşkil olunan şahmat üzrə Vüqar Həşimov Memorialının PR işləri üzrə 

əlaqələndiricisi olub, turnirin mətbuat katibi işləyib. 

Bir sıra dövlət tədbirlərində - o cümlədən futbol, cüdo, şahmat, güləş, gimnastika, MMA və digər 

idman növləri üzrə 30-dən çox dünya, Avropa çempionatı, Dünya Kuboku yarışlarında aparıcı 

olub. 2015-ci ildə Ümumdünya Boks Seriyası (WSB) tərəfindən "İlin peşəkar aparıcısı" kimi 

xüsusi diploma layiq görülüb. 

Futbol üzrə Azərbaycan çempionu “Qarabağ” futbol klubunun avrokuboklar zamanı ev 

oyunlarında rəsmi aparıcısıdır. Bakıda keçirilən futbol üzrə Çempionlar Liqası, 17 yaşlı oğlanlar 

arasında futbol üzrə dünya birinciliyi, boks üzrə Ümumdünya Boks Seriyası, MMA üzrə Avropa 

və dünya çempionatı, cüdo üzrə dünya çempionatı, qadın volleybolçular arasında Avropa 

çempionatı, gimnastika üzrə Dünya Kuboku, dünya və Avropa çempionatında rəsmi aparıcı kimi 

çalışıb. 

2003-cü ildən Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Şirkətində idman xəbərlərinin aparıcısı və 

müxbir kimi çalışır. Hazırda ATV kanalında idman şöbəsinin redaktorudur. 

Azərbaycan futbolçusu İsgəndər Cavadovun həyatından və karyerasından bəhs edən "№11 

İsgəndər Cavadov" kitabının müəllifidir.  

 


