
IBLCE CERP pontszerző online programok 
 

Az IBLCE információt kiván nyújtani az online laktációs oktatási lehetőségekről, amelyek 

segítséget nyújthatnak az oktatási követelmények teljesítésében  azoknak az IBCLC-knek és más 

érdeklődőknek akik a jelenlegi helyzetben nem tudnak élni a személyes képzési lehetőségekkel. 

Az IBLCE olyan rövid és hosszú távú programok listáját teszi közzé, amelyek CERP pontjait az 

IBLCE elfogadja. Ez a lista folyamatosan frissül az aktuálisan rendelkezésre álló 

tanfolyamokkal. 

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a listán szereplő tanfolyamok közül az IBLCE egyiket sem 

támogatja, javasolja vagy tekinti kötelezőnek *. A megadott lista nem jelenti a tartalom 

támogatását. Ha további információkra van szüksége a tanfolyammal kapcsolatban (az oktatási 

órák számára, a program költségeire vagy egyéb információkra), kérjük, forduljon közvetlenül a 

tanfolyam szolgáltatójához. Az IBLCE nem felelős a hallgató és a tanfolyam szolgáltatója közti 

üzleti kapcsolat feltételeiért. 

 

Javasoljuk, hogy alaposan olvassa át az IBCLC tanúsítvány megszerzéséhez szükséges oktatási 

követelményeket, amelyek megtalálhatók az IBCLC honlap Tanúsítási és Újrahitelesítési 

menüpontjaiban. Ha először jelentkezik az IBCLC vizsgára, és úgy dönt, hogy a felsorolt 

kurzusok közül elvégzi valamelyiket , kérjük, vegye figyelembe, hogy csak azok az órák 

számítanak bele a 90 óra laktáció-specifikus oktatásba, melyek L-CERP pontokat érnek. 

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a listán szereplő szolgáltatók igénybevétele nem garantálja a sikeres 

IBCLC vizsgát, sem a tanúsítványt, vagy bármilyen más eredményt. A CERP-pontok 

megszerzésének nem ez az egyetlen módja, és az ezeken való részvétel nem jelent előnyt. A 

résztvevőknek átfogó tanulmányi tervre van szükségük a vizsga feltételei és a Részletes Tartalmi 

Vázlat alapján, és teljes mértékben felelősek saját felkészülésükért, tanulmányaikért, szakmai 

tevékenységükért, a vizsgán való részvételért és a tanúsítási követelmények teljesítéséért. Az 

IBLCE, tisztviselői, igazgatói, alkalmazottai, önkéntesei és ügynökei nem vállalnak felelősséget 

a tanúsítás, a vizsgára való felkészülés vagy az oktatási anyaggal kapcsolatban keletkezett 

bármilyen veszteségért vagy kárért. Az összes felelősséget a törvény által megengedett 

mértékben elhárítják. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy mielőtt az IBLCE engedélyezte az alábbi linken szereplő oktatási 

programok közzétételét, az IBLCE egyértelműen rákérdezett az összes felsorolt szolgáltatónál, 

hogy nekik, vagy a programjaikon szereplő bármely előadónak van-e szakmai, személyes, 

fizetett vagy önkéntes kapcsolata a WHO kódexet sértő szervezettel. A felsorolt szolgáltatók 

mindegyike kijelentette, hogy ilyen kapcsolattal nem rendelkezik. 

 

CERP szolgáltató online oktatási ajánlatok listája 

https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/10/2019_September_23_candidate-information-guide_HUNGARIAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/10/2019_September_23_recertification-guide_ENGLISH_DRAFT_HUNGARIAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/05/detailed-content-outline-hungarian.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/05/detailed-content-outline-hungarian.pdf
https://iblce.org/iblce-cerp-provider-online-learning-programmes-2/#download

