PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
B1 (alapfok) – angol nyelv
Írásban teljesítendő
Íráskészség

vizsgázó sorszáma:


MINTATESZT

Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

1. feladat
Írjon hivatalos levelet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai követelményeire és
térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes szöveget alkosson.

Ön Nagy Katalin / Nagy Károly (címe: 7624 Pécs, Kodály Z. út 4.). A Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Karán ápoló (vagy egyéb egészségügyi: dietetikus,
mentőtiszt, közegészségügyi ellenőr, stb.) szakon végzett 2010-ben. A végzés óta a Pécsi
Tudományegyetem Belgyógyászati Klinikáján dolgozik. Szakmai fejlődése érdekében
szeretne az Egyesült Királyságban munkát vállalni. Küldjön álláspályázatot a következő
címre: Employment Services Department, Royal Victoria Infirmary, 20 Queen Victoria Road,
Newcastle NE1 4LP.
Levelében térjen ki a következőkre:
 az álláspályázatról történő értesülés: „Nursing Times” 2015. novemberi száma
 az álláspályázat indoklása: szakmai továbbfejlődés, tapasztalatok szerzése és a
nyelvtudás tökéletesítése
 kérés: személyes interjú bármikor 2015. november 25-e után
 melléklet a levélhez: főnöke ajánlólevele
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2. feladat
Írjon e-mail üzenetet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai követelményeire és
térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes szöveget alkosson.

Ön Budai Kata/Károly (budai@aok.pte.hu). A Pécsi Tudományegyetem Belgyógyászati
Klinikáján ápolóként dolgozik. E-mailben jelentkezzen egy, a szakterületéhez tartozó
nemzetközi konferenciára, melynek címe: ’Interdisciplinarity and Nursing Care’, amely
Chesterben kerül megrendezésre 2017. szeptember 12-14 között. Jelentkezését a következő email-címre küldje: organisers.nursingcongress@gmail.com. Az e-mail tárgya: konferenciafelhívás.
Az e-mailben térjen ki a következőkre:


konferenciáról történő értesülés: Journal for Nurse Practitioners 2017. márciusi
száma



jelentkezés és az előadás címének közlése: pl. „Utógondozás koordinálása irritábilis
bélszindrómás felnőtteknél”



melléklet a levélhez: az előadás absztraktja



érdeklődés: információ olcsó szállás- és utazási lehetőségekről
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