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vizsgázó sorszáma:

Alapfok – német nyelv
Írásbeli
Íráskészség

dátum: 2007. 04. 14.



Írjon hivatalos levelet 100 – 150 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai követelményeire
és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes szöveget alkosson. Az irányítási
szempontoknak nem megfelelő vizsgadolgozat értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett kitalált nevet használjon / a megadott nevet használja.
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.

MEGOLDÓKULCS
MINTALEVÉL
An
Herrn Prof. Dr. Karl Schidt
Neurologische Klinik der
Universität Pécs
Rét Str. 6.
7624 Pécs
Pécs, den 15. 04. 2007
Betreff: Teilnahme an einer Konferenz

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Schmidt,
ich heisse Anna Kovács, ich arbeite seit 2 Jahren in der Neurologischen Klinik der
Universität Pécs als Diplomschwester. Ich habe an der Fakultät für
Gesundheitswissenschaften der Universität Pécs studiert. Mein Universitätsdiplom habe
ich im Jahre 2005 erworben. Seitdem arbeite ich in der Neurologischen Klinik, unter Ihrer
Führung.
Nach dem 8 Semester habe ich mein zweimonatiges Sommerpraktikum in einem
Krankenhaus in Deutschland verbracht. Seit meinem Studienabschluss nehme ich an
beruflichen Weiterbildungen teil, letztes Jahr habe ich an der Landeskonferenz der
Diplomschwestern/der Diplompfleger einen Vortrag im Thema „Pflege der Patienten mit
neurologischen Krankheiten gehalten.
In der Bibliothek der Abteilung lese ich regelmässig die Fachzeitschrift „Die
schwester/Der Pfleger”. In der letzten Nummer der Zeitschrift habe ich über eine
pflegewissenschaftliche Konferenz in Frankfurt gelesen. Sie findet am 15-20. September
2007 statt. Ich möchte an dieser Konferenz teilnehmen und einen Vortrag mit dem Titel
„Hauspflege der Patienten mit Hemiplegie” halten. Ich habe gute deutsche
Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, deshalb möchte ich jetzt zum ersten Mal meinen
Vortrag in der deutschen Sprache halten.
Ich hoffe, dass Sie meine Teilnahme an der Konferenz unterstützen können, und die
Reisekosten sowie die Registrationsgebühr übernehmen können.
In Erwartung Ihrer baldigen Antwort verbleibe ich hochachtungsvoll
Anna Kovács
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