NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE
PYTANIA
Dla osób planujących składanie wniosku o egzamin IBCLC ®, które przystępują do tego egzaminu po
raz pierwszy, powtarzają go lub
którym upłynął okres przyznanych uprawnień.

Jako organizacja międzynarodowa IBLCE używa języka angielskiego w swoich publikacjach.
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I.

Co to jest IBLCE?

IBLCE®, lub Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych (International Board of
Lactation Consultant Examiners®) jest niezależnym organem międzynarodowym, który przyznaje kwalifikacje
Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego (ang. The International Board Certified
Lactation Consultant®, IBCLC®).

A. Dane kontaktowe
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)
10301 Democracy Lane, Suite 400
Fairfax, Virginia 22030-2545
USA
Telefon: +1 703-560-7330
Faks: +1 703-560-7332
www.iblce.org
IBLCE posiada lokalizacje w Austrii, Australii oraz Stanach Zjednoczonych. Kandydaci mogą
skontaktować się z lokalizacją IBLCE, której podlega ich kraj zamieszkania wykorzystując dane
kontaktowe znajdujące się na stronie internetowej IBLCE.

II.

Kursy edukacyjne z zakresu nauk medycznych

Nie jestem przedstawicielem uznanego zawodu medycznego i biorę udział w niektórych z 14
kursów medycznych Czy zajęcia kursowe prowadzone w takich miejscach jak EdX, Coursera,
czy Study.com są akceptowalne w ramach ośmiu zajęć, które muszą pochodzić z akredytowanej
instytucji szkolnictwa wyższego?
IBLCE oczekuje, że kurs będzie prowadzony przez akredytowaną instytucję, więc jeśli dostawca nie
jest akredytowany, należy upewnić się, że podejmiesz wszelkie niezbędne dodatkowe kroki w celu
uznania kursu przez akredytowaną instytucję. Dowód ukończenia kształcenia musi zawierać nazwę
akredytowanej instytucji.
W niektórych przypadkach, gdy zajęcia odbywają się online, aby kurs został uznany przez
akredytowaną instytucję, student uiszcza wyższą opłatę i/lub spełnia dodatkowe wymagania (np. zdaje
krótki egzamin).
Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby potwierdzić, że ukończyłem odpowiedni kurs online?
Jeżeli Państwa wniosek zostanie wybrany do kontroli, należy dostarczyć kopię zaświadczenia
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(zaświadczeń) o ukończeniu zajęć. Każde zaświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko studenta,
nazwę przedmiotu, ocenę zaliczenia, datę ukończenia i nazwę akredytowanej instytucji. W zależności
od dostawcy, aby uzyskać uznanie ze strony akredytowanej instytucji, konieczne może być
ukończenie dodatkowych kursów/quizów.
Jeżeli dostawca kursu internetowych jest akredytowany, wystarczy przedstawienie transkryptu lub
zaświadczenia od tego dostawcy. Jeśli kurs pochodzi z akredytowanej instytucji, ale nie oferuje
oficjalnej dokumentacji, takiej jak zaświadczenie, należy wykazać jego ukończenie poprzez uzyskanie
innego rodzaju oficjalnego zaświadczenia. Zrzut ekranu może być wystarczający tylko wtedy, gdy nie
ma innej opcji i gdy zawiera wszystkie wymagane informacje: imię i nazwisko studenta, nazwę kursu,
ocenę zaliczenia, datę ukończenia i nazwę akredytowanej instytucji.

III. Wykształcenie w zakresie opieki laktacyjnej
Czy wykształcenie przyznane za punkty E- lub R-CERPS może być wliczane do 90 godzin
wykształcenia w zakresie laktacji?
Oczekuje się, że kandydaci do egzaminu wstępnego zdobędą 90 godzin wykształcenia w zakresie
laktacji. W przypadku udziału w szkoleniu, dla którego IBLCE przyznała punkty CERP,
zaakceptowane zostaną jedynie godziny zweryfikowane jako L-CERP-y.
Szkolenia E- lub R-CERP nie są szkoleniami z zakresu opieki laktacyjnej, ale odnoszą się do praktyki
konsultantów laktacyjnych; kurs może być pomocny w praktyce Konsultanta IBCLC, choć nie
dotyczy konkretnie laktacji. Należy znaleźć wykształcenie, które koncentruje się na specyficznych
aspektach laktacji (np. anatomia dla karmienia piersią).

IV. Proces kontroli wniosków o egzamin (Dla kandydatów zdających
egzamin)
Myślę, że mój wniosek został wybrany do kontroli, ale nie jestem pewien. Co powinienem/am
zrobić? Zbliża się termin zakończenia rejestracji.
IBLCE skontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej z osobami wybranymi do kontroli. W
przypadku wypełnienia wniosku i uiszczenia płatności za egzamin, nie są wymagane żadne działania,
chyba że IBLCE skontaktuje się z kandydatem w związku z kontrolą lub inną kwestią dotyczącą
wniosku, taką jak prośba o zapewnienie udogodnień. Termin składania dokumentacji z kontroli będzie
inny niż termin składania wniosków i zostanie dostarczony pocztą elektroniczną przez pracowników
IBLCE.
Zgłaszam się na egzamin wstępny; w jakim czasie muszę spełnić wymagania kontrolne i jakie
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dokumenty muszę przedłożyć?
Pracownicy IBLCE skontaktują się za pośrednictwem wiadomości e-mail z osobami wybranymi do
kontroli. W wiadomości elektronicznej zostanie przesłana informacja z prośbą o dostarczenie
dokumentacji zgodnie z poniższymi punktami. Dokumentację uzupełniającą należy dostarczyć w
ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania wiadomości e-mail. Jeśli dokumentacja nie zostanie
dostarczona w podanym terminie, wniosek może zostać odrzucony, a 50% uiszczonej opłaty zostanie
zwrócone. Poniżej przedstawiono dokumentację wymaganą przez IBLCE poszukuje podczas kontroli:
1. Nauki medyczne – zaświadczenie (np. transkrypty) ukończenia kursów z zakresu nauk
medycznych w momencie składania wniosku o egzamin lub przed jego złożeniem. W przypadku
posiadania wykształcenia w jednym z zawodów wymienionych na Wykazie uznanych zawodów
medycznych, wystarczy przedstawić kopię licencji, dyplomu lub stopnia naukowego.
2. Wykształcenie z zakresu opieki laktacyjnej – zaświadczenie (np. zaświadczenia o ukończeniu)
ukończenia 90 godzin kształcenia z zakresu opieki laktacyjnej w ciągu pięciu lat przed złożeniem
wniosku. W przypadku kandydatów wybierających Ścieżkę Egzaminacyjną 2 akceptowany jest
dokument potwierdzający ukończenie akredytowanego programu akademickiego z zakresu opieki
laktacyjnej.
3. Godziny praktyki klinicznej – uzupełnić Kalkulator godzin praktyki klinicznej w zakresie opieki
laktacyjnej. W przypadku kandydatów wybierających Ścieżkę Egzaminacyjną 2 akceptowany jest
dokument potwierdzający ukończenie akredytowanego programu akademickiego z zakresu opieki
laktacyjnej.
Czy mogę spełnić wymagania w ciągu 10 dni roboczych przewidzianych na uzupełnienie
dokumentacji?
Wykształcenie lub godziny zaliczone po dacie złożenia wniosku nie będą akceptowane. Wszystkie
wymogi, które należy spełnić w celu przystąpienia do egzaminu, muszą zostać spełnione przed
złożeniem wniosku.

V.

Egzamin

Czy będę w stanie przystąpić do egzaminu w miejscu znajdującym się w pobliżu mojego miejsca
zamieszkania?
IBLCE współpracuje zarówno z zewnętrznym dostawcą usług egzaminacyjnych, jak i kandydatami do
egzaminu, aby w efekcie takiej współpracy móc przydzielać kandydatom punkty egzaminacyjne
zlokalizowane najbliżej miejsca ich zamieszkania. Nie można jednak zagwarantować dostępności
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terminu egzaminu w miejscu znajdującym się w pobliżu miejsca zamieszkania. Aby uzyskać jak
największy wachlarz możliwości, zaleca się jak najszybsze złożenie wniosku o egzaminacyjnego.
Mimo że sieć centrów egzaminacyjnych jest dostępna na całym świecie, w niektórych ograniczonych
sytuacjach może być wymagany dojazd z miejsca zamieszkania do centrum egzaminacyjnego.
W 2020 roku, kandydaci przystępujący do egzaminu w języku angielskim mogą podejść do egzaminu
w domu lub w innej lokalizacji za pośrednictwem Live Remote Proctoring (LRP) (zdalny dostęp na
żywo). Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.
Więcej informacji na temat dostępnych opcji i ważnych kwestii, uwzględniając Zawiadomienie o dniu
egzaminu, dotyczących przystąpienia do egzaminu IBCLC w 2020 r. można znaleźć tutaj.
Kiedy będą dostępne wyniki egzaminu?
Egzamin w kwietniu: Koniec czerwca, z datą rozpoczęcia certyfikacji 1 lipca
Egzamin we wrześniu: Koniec grudnia, z datą rozpoczęcia certyfikacji 1 stycznia
Gdzie odbędzie się egzamin?
Centra egzaminacyjne są zapewniane przez głównego dostawcę usług egzaminacyjnych, natomiast
samodzielnie należy umówić termin egzaminu w wybranym centrum egzaminacyjnym. IBLCE jest
jedną z wielu komisji i organizacji certyfikujących, dla których zewnętrzny dostawca usług
egzaminacyjnych przeprowadza badania w swoich centrach egzaminacyjnych. Z tego powodu bloki
rezerwacyjne na egzaminy IBCLC są dostępne przez określony okres czasu każdego roku i ważne jest,
aby kandydaci samodzielnie i niezwłocznie umawiali się na egzaminy. Informacje na temat terminów
przewidzianych w harmonogramie zostaną przekazane w e-mailu potwierdzającym zakwalifikowanie
się na egzamin.
IBLCE współpracuje zarówno z zewnętrznymi dostawcami usług egzaminacyjnych, jak i
kandydatami do egzaminu w celu przydzielenia kandydatom punktów egzaminacyjnych
zlokalizowanych najbliżej miejsca ich zamieszkania. Nie można jednak zagwarantować dostępności
terminu egzaminu w miejscu znajdującym się w pobliżu miejsca zamieszkania.
W 2020 roku, kandydaci przystępujący do egzaminu w języku angielskim mogą podejść do egzaminu
w domu lub w innej lokalizacji za pośrednictwem Live Remote Proctoring. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć tutaj.
Więcej informacji na temat dostępnych opcji i ważnych kwestii, uwzględniając Zawiadomienie o dniu
egzaminu, dotyczących przystąpienia do egzaminu IBCLC w 2020 r. można znaleźć tutaj.
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Czego mogę się spodziewać po przybyciu do centrum egzaminacyjnego?
Aby móc wejść na egzamin, Kandydaci muszą przedstawić DWA (2) dokumenty tożsamości.
Pierwszy dowód tożsamości musi zawierać imię i nazwisko Kandydata, aktualną fotografię i podpis, a
drugi dowód tożsamości musi zawierać albo imię, nazwisko i podpis Kandydata, albo jego imię,
nazwisko i aktualną fotografię. Szczegółowe informacje na temat tych wymagań znajdują się w
Informatorze dla Kandydatów.
Imiona i nazwiska na dokumentach tożsamości muszą się zgadzać i muszą być takie same jak we
wniosku złożonym do IBLCE. Kandydaci, którzy muszą aktualizować lub zmienić swoje nazwisko,
MUSZĄ w przypadku takich zmian kontaktować się z IBLCE. Aktualizacje/ zmiany mogą być
dokonane na 5 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminu; jednakże dokumenty
tożsamości muszą być ważne i muszą się zgadzać w czasie rejestracji przed samym egzaminem.
Po przybyciu do centrum egzaminacyjnego należy się zarejestrować u osoby nadzorującej przebieg
egzaminu, podać tożsamość i zalogować się. Ponadto, rzeczy osobiste (np. biżuteria, zegarki, torby)
należy pozostawić w przydzielonej szafce zamykanej na klucz. Należy rozważyć pozostawienie
cennych lub wartościowych przedmiotów w domu, jeśli pozostawienie ich w szafce powoduje
dyskomfort. Podobnie jak na lotnisku, należy przejść kontrolę z użyciem ręcznego urządzenia lub
przejść przez wykrywacz metali. Jest to ważny krok w kierunku ochrony integralności treści
egzaminacyjnych i certyfikacji. Kontrola pozwala na wykrycie ukrytych, zabronionych przedmiotów,
które kandydaci mogą mieć na sobie. Skanowanie to musi być wykonane dla wszystkich kandydatów,
chyba że kandydat posiada wszczepione urządzenie medyczne, takie jak pompa insulinowa lub
rozrusznik serca, które jest udokumentowane kartą medyczną. Proszę pamiętać, że ze względu na
występowanie COVID-19, ośrodek egzaminacyjny może nie stosować kontroli za pomocą ręcznego
urządzenia. Należy opróżnić kieszenie. Kandydaci noszący gips na złamanej kończynie mogą
podlegać kontroli, podobnie jak kandydaci z tatuażami. Proszę zrozumieć, że środki te są częścią
standardowych procedur bezpieczeństwa centrum egzaminacyjnego.
Uwaga: po przybyciu do centrum egzaminacyjnego, kandydaci zostaną poproszeni o podpisanie
Regulaminu Centrum Egzaminacyjnego. Jeżeli kandydat nie przestrzega tych przepisów, może zostać
zwolniony z egzaminu z utratą uiszczonych opłat egzaminacyjnych, w tym unieważnieniem wyniku
egzaminu i/lub pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
UWAGA: Proszę zapoznać się tutaj z polityką egzaminacyjną centrum egzaminacyjnego na rok 2020
dotyczącą dystansu społecznego, itd.
Więcej informacji na temat dostępnych opcji i ważnych kwestii, uwzględniając Zawiadomienie o dniu
egzaminu, dotyczących przystąpienia do egzaminu IBCLC w 2020 r. można znaleźć tutaj.
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Dlaczego tak duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo?
IBCLC nadaje kwalifikacje zawodowe. Bezpieczeństwo jest ważne dla integralności kwalifikacji.
Praca Konsultantów IBCLC ma wpływ na zdrowie niemowląt i rodziców, dlatego weryfikacja ich
wiedzy ma ogromne znaczenie. Dodatkowo, duża ilość wiedzy fachowej, czasu i zasobów
przeznaczana jest na opracowanie pytań egzaminacyjnych lub przedmiotów. Specjaliści ds.
certyfikacji szacują, że zazwyczaj wartość przedmiotów egzaminacyjnych wynosi od 1.000 do 2.000
USD za jedną pozycję egzaminacyjną. Bezpieczeństwo jest ważne zarówno dla zdrowia i
bezpieczeństwa publicznego, jak i dla zdrowia komisji certyfikacyjnej, która opracowuje elementy
egzaminacyjne.
Czy mogę zmienić termin przystąpienia do egzaminu w innym centrum egzaminacyjnym?
Zmiana terminu przystąpienia do egzaminu jest możliwa do daty określonej przez IBLCE, o ile
dostępne są terminy egzaminów. Kandydaci mogą zmienić termin lub odwołać termin egzaminu bez
ponoszenia kar do 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. W ciągu 5-29 dni od planowanego
egzaminu, kandydaci będą musieli uiścić opłatę za zmianę terminu w wysokości 50 USD, która
zostanie zapłacona bezpośrednio sprzedawcy testu przez kandydata. Nie zezwala się na zmianę
terminu egzaminu lub jego odwołanie w ciągu 5 dni od planowanego terminu egzaminu. Jeżeli
kandydaci nie stawią się w umówionym terminie egzaminu, opłata za egzamin przepada.
Za zmianę terminu egzaminu spowodowaną zamknięciem centrum egzaminacyjnego z powodu
COVID-19 nie będą stosowane żadne opłaty
O której godzinie należy przybyć do centrum egzaminacyjnego?
Kandydaci powinni przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na przyjazd na miejsce egzaminu. Wymaga
się od Kandydatów, aby przybyli 30 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminu. To
powinno zapewnić Kandydatom wystarczającą ilość czasu na dokonanie koniecznych procedur
rejestracji. Kandydaci, którzy się spóźnią ponad 30 minut na wyznaczony termin rozpoczęcia
egzaminu, nie zostaną wpuszczeni na egzamin i stracą wszelkie prawa do zwrotu opłaty za egzamin.
Czy będę mógł przynieść wodę lub przekąskę do centrum egzaminacyjnego?
Zezwala się na wniesienie wody butelkowanej i/lub małej przekąski do centrum egzaminacyjnego, ale
należy przechowywać je w przydzielonej szafce, wraz z torebką, plecakiem, telefonem komórkowym i
innymi rzeczami osobistymi. Informacje na temat miejsc, w których dozwolone jest picie wody i
spożywanie posiłków, można uzyskać u kierownika centrum egzaminacyjnego. Płyny mogą uszkodzić
klawiaturę i inne urządzenia komputerowe, dlatego też na stanowisku egzaminacyjnym nie mogą
znajdować się żadne płyny.
Czy będę mógł zrobić sobie przerwę w celu skorzystania z toalety?
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Tak, dozwolona jest przerwa na skorzystanie z toalety. Na egzaminie nie zostanie przyznany
dodatkowy czas na nadrobienie wykorzystanej przerwy. Można również skorzystać z pięciominutowej
przerwy pomiędzy częścią 1 i częścią 2 egzaminu. Po powrocie z toalety należy ponownie przejść
przez proces kontroli, aby osoba nadzorująca przebieg egzaminu mogła raz jeszcze udzielić
kandydatowi dostępu do pomieszczenia egzaminacyjnego.

Jaki czas przewidziany jest na egzamin?
Standardowy egzamin IBCLC trwa cztery godziny. Dla osób z udokumentowanymi i uzasadnionymi
udogodnieniami może być przewidziany dodatkowy czas na przeprowadzenie egzaminu. Dla
egzaminowanych, dla których egzamin nie jest oferowany w ich języku ojczystym, przyznaje się 30
dodatkowych minut.
Czy podczas przerwy w procedurach egzaminacyjnych dozwolone jest korzystanie z telefonu
komórkowego?
Nie wolno korzystać z telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych podczas egzaminu
ani w czasie przerw w czasie trwania egzaminu. Kandydaci, u których zostaną znalezione takie
urządzenia i/lub za pomocą których będą się oni kontaktować podczas egzaminu lub podczas przerw,
zostaną wyproszeni, a ich praca egzaminacyjna nie zostanie oceniona. Kandydaci, którzy wnoszą
swoje telefony komórkowe lub inne urządzenia elektroniczne na miejsce egzaminu, muszą je
wyłączyć (ustawienie urządzenia na opcję bez dźwięku/wyciszenie nie jest wystarczające) i
pozostawić je do przechowania w szafce wyznaczonej przez osoby nadzorujące przebieg egzaminu
IBLCE/ administratorów centrum egzaminującego. [Uwaga: ani osoby nadzorujące przebieg
egzaminu IBLCE/ administratorzy egzaminu IBLCE nie odpowiadają za rzeczy osobiste
kandydatów.]
Co się stanie, jeśli nie zdam egzaminu? Czy mogę przystąpić do następnego oferowanego
egzaminu?
Mogą Państwo złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu podczas kolejnej sesji
egzaminacyjnej w danym języku. Jeśli podchodzą Państwo do egzaminu w języku angielskim za
pośrednictwem CBT, mają Państwo możliwość przystąpienia do egzamin w kwietniu lub we wrześniu.
Jeśli nie podchodzą Państwo do egzaminu w języku angielskim, będą mogli Państwo zgłosić się na
egzamin wrześniowy. Informacja dotyczące ponownego złożenia wniosku o egzamin zostanie podana
w momencie uzyskania wyników egzaminu. Jeśli kandydat nie zda egzaminu IBCLC, może otrzymać
50% zniżki na kolejne trzy próby egzaminacyjne lub na okres trzech lat po pierwszym niezaliczeniu
egzaminu. Zarówno kandydaci zdający egzamin po raz pierwszy, jak i egzamin powtórkowy
kwalifikują się do uzyskania zniżki. Wysokość opłaty znajduje się w Informatorze dla kandydatów w
sekcji Harmonogram Opłat.
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