IBCLC® Vizsga jelentkezés visszavonására/törlésére vonatkozó szabályok
Ha egy jelölt már jelentkezett egy IBCLC vizsgára, jelentkezését elfogadták, de később azt
visszavonni kényszerül, és/vagy az IBCLC vizsga időpontját is törli, úgy a jelölt költségeinek
részleges megtérítése érdekében KÖTELES erről a közzétett határidőn belül az IBLCE-t írásban
értesíteni. A visszavonásról/törlésről szóló írásos értesítés küldhető postán, e-mailben vagy faxon,
és az IBLCE legkésőbb ezen határidőkig meg kell, hogy kapja ahhoz, hogy Ön jogosult legyen a
kifizetett vizsgadíj részleges visszatérítésére. A részleges visszatérítés részletei a
Vizsgatájékoztatóban vagy az Újraminősítési útmutatóban találhatók. Abban a sajnálatos és
szerencsére ritkán előforduló esetben, ha a jelölt igazoltan elhalálozna vagy halálos betegség
végstádiumában lenne, az IBLCE a vizsgadíjat teljes összegben visszatéríti.
A közzétett határidők után nincs lehetőség a vizsgadíj részleges visszatérítésére az IBCLC
vizsgájukat visszavonó/törlő jelöltek számára. Az IBLCE csak bizonyított, rendkívüli
körülmények esetén veszi fontolóra a befizetett díjnak egy későbbi vizsgadíjaként való
elfogadására irányuló kérelmet. Ilyen rendkívüli körülmény kizárólag a
jelöltnek/szaktanácsadónak vagy közvetlen családtagjának komoly betegsége vagy súlyos
sérülése, közvetlen családtagjának halála, elkerülhetetlen természeti csapás, vagy aktív katonai
szolgálattal kapcsolatos változás lehet.
Az átütemezési kérelem nem szavatolja annak kedvező elbírálását. Kedvező elbírálás esetén az
átütemezés egy egyéves időszak alatt egy vizsgára vehető igénybe. Ezen időszak letelte után a
jelöltnek ismételten jelentkeznie kell a vizsgára, és teljesítenie kell az éppen aktuális
követelményeket.
Az érvényes minősítéssel bíró IBCLC-k fontolják meg komolyan vizsgaidőpontjaik/terveik
visszavonását/törlését. Az újraminősítés elmulasztása vagy a rendkívüli körülményekre hivatkozva
kért újraütemezés meg nem ítélése a minősítés elvesztését eredményezi december 31-én. Az
IBLCE csak bizonyítottan rendkívüli körülmények esetén fontolóra veszi a vizsgadíjnak egy
későbbi vizsgadíjaként való elfogadását és a minősítés meghosszabbítását.
A díjak átütemezésére és a minősítés egyéves meghosszabbítására irányuló kérelem nem
szavatolja, hogy a kérelmet kedvezően bírálják el. A kérelemhez be kell nyújtani a kitöltött
vizsgajelentkezési lapot, be kell fizetni a vizsgadíjat a megadott határidőig, továbbá be kell küldeni
legalább 15 L-CERP-nek megfelelő, az előző évben teljesített továbbképzést igazoló
dokumentációt, illetve harmadik féltől származó dokumentumokat, melyek a rendkívüli
körülményeket bizonyítják. Ha a díjak átütemezésére és a minősítés meghosszabbítására irányuló
kérelmet kedvezően bírálják el, az IBCLC-nek a minősítés megtartásához egy éven belül sikeresen
kell teljesítenie az IBCLC vizsgát; a CERP-ekkel történő újraminősítés a következő évben ebben a
helyzetben nem lehetséges.
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