POGOSTA VPRAŠANJA
Za kandidate, ki se bodo prvič ali ponovno prijavili na izpit IBCLC®

IBLCE kot mednarodna organizacija v svojih publikacijah uporablja britansko angleščino.
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I.

Kaj je IBLCE?

Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo IBLCE ®, ali The International Board of
Lactation Consultant Examiners® , je neodvisna mednarodna organizacija, ki podeljuje naziv
Mednarodni svetovalec za laktacijo ali International Board Certified Lactation Consultant®
(IBCLC®).

A. Kontaktne informacije
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)
10301 Democracy Lane, Suite 400
Fairfax, Virginia 22030-2545
ZDA
Telefon: +1 703-560-7330
Faks: +1 703-560-7332
www.iblce.org
IBLCE ima svoje pisarne v Avstriji, Avstraliji in Združenih državah Amerike. Za Slovenijo je
pristojna evropska pisarna IBLCE s sedežem v Avstriji. Kandidatom so kontaktne informacije na
voljo na spletni strani IBLCE.

II.

Tečaji s področja zdravstvenih ved

Nimam priznane zdravstvene izobrazbe in opravljam nekaj tečajev izmed 14 spletnih tečajev na
področju zdravstvenih ved. Ali so študijski tečaji na straneh, kot so EdX, Coursera in
Study.com, sprejemljivi za osem tečajev, ki jih je treba opraviti pri akreditiranem višje- ali
visokošolskem zavodu?
IBLCE pričakuje, da tečaj nudi akreditirana ustanova. Če ponudnik torej ni akreditiran, boste morali
poskrbeti, da jih prizna akreditirana ustanova. Na potrdilu o opravljenem izobraževanju mora biti
naveden naziv akreditirane ustanove.
V nekaterih primerih mora študent za spletne tečaje plačati višjo ceno in/ali izpolnjevati dodatne
zahteve (npr. kratek izpit), če želi, da mu tečaj prizna akreditirana ustanova.
Kaj moram predložiti kot dokazilo, da sem opravil/-a ustrezen spletni tečaj?
Če komisija vašo prijavo izbere za preverjanje, morate za tečaje predložiti kopije potrdil o
zaključenem izobraževanju. Na vsakem potrdilu morajo biti ime študenta, naziv tečaja, pozitivna
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ocena, datum zaključka in naziv akreditirane ustanove. Odvisno od ponudnika boste morda morali
opraviti dodatne naloge/kratke teste, da vam opravljeni tečaj prizna akreditirana ustanova.
Če je spletni ponudnik akreditiran, zadostuje spričevalo ali potrdilo ponudnika. Če tečaj izvaja
akreditirana ustanova, ki ne izdaja uradnih dokumentov, na primer potrdila, morate z drugo vrsto
uradnega dokazati, da ste tečaj opravili. Posnetek zaslona zadostuje le v primeru, če ni nobene druge
možnosti in če zajema vse potrebne informacije: ime študenta, naziv tečaja, pozitivno oceno, datum
zaključka in naziv akreditirane ustanove.

III. Izobraževanja na področju laktacije
Ali lahko izobraževanja za točke E- in R-CERP prištejem k 90-urnemu izobraževanju o
laktaciji?
Od kandidatov, ki bodo opravljali prvi izpit, se pričakuje, da so opravili 90-urno izobraževanje o
laktaciji. Če se udeležite izobraževanja, za katero je IBLCE dodelil točke CERP, bomo priznali le ure,
ki so potrjene kot točke L-CERP.
Točke E- in R-CERP niso za izobraževanja o laktaciji, temveč so povezana z delom svetovalcev za
laktacijo; tečaj je lahko koristen za svetovalca IBCLC, ne da bi bil specifičen za laktacijo. Poiskati
boste morali izobraževanja, ki se osredotočajo na vidike, ki so specifični za laktacijo (npr. anatomija
za podporo pri dojenju).

IV. Postopek preverjanja prijav (za kandidate, ki izpit opravljajo
prvič)
Mislim, da je moja prijava izbrana za preverjanje, vendar nisem prepričan/-a. Kaj naj
naredim? Približuje se rok za zaključek prijave.
Če boste izbrani za preverjanje, vas bodo o tem po e-pošti obvestili pristojni iz IBLCE. Če ste že
zaključili s prijavo in poravnali plačilo za izpit, vam ni treba storiti ničesar več, razen če IBLCE stopi
z vami v stik zaradi preverjanja ali drugega razloga v zvezi s prijavo, na primer zaradi prošnje za
prilagoditev. Rok za oddajo dokumentacije v preverjanje bo drugačen od roka za prijavo in vam ga bo
po e-pošti sporočilo osebje IBLCE.
Na izpit se prijavljam prvič; koliko časa bom imel/-a na voljo, da se odzovem na preverjanje, in
kaj vse bom moral/-a predložiti?
Če boste izbrani za preverjanje, vas bodo o tem po e-pošti obvestili pristojni iz IBLCE. V e-pošti
boste pozvani, da predložite dokumentacijo, ki je navedena v nadaljevanju. Za predložitev dokazne
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dokumentacije boste imeli na voljo 10 delovnih dni od datuma e-pošte. Če dokumentacija ne bo
prispela v navedenem roku, lahko komisija vašo prijavo zavrne in vam povrne 50 % vplačane
prijavnine. V nadaljevanju je na kratko opisana dokumentacija, ki jo za preverjanje zahteva IBLCE:
1. Zdravstvene vede – dokazilo (npr. indeks) o zaključku predmetov s področja zdravstvenih ved,
opravljenih ob prijavi na izpit ali pred vložitvijo prijave. Če ste se izobrazili za enega izmed poklicev,
ki je na Seznamu priznanih zdravstvenih poklicev, bo zadostovala kopija vaše licence, spričevala ali
diplome.
2. Izobraževanja na področju laktacije – dokazila (npr. potrdila o opravljenem izobraževanju) o
opravljenem 90-urnem izobraževanju na področju laktacije v zadnjih petih letih pred to prijavo.
Kandidatom, ki se prijavljajo na 2. način, bomo priznali dokument, ki dokazuje, da so zaključili
akreditiran študijski program na področju laktacije.
3. Ure klinične prakse – izpolnjene ure klinične prakse na področju laktacije na obrazcu za izračun
(računalo). Kandidatom, ki se prijavljajo na 2. način, bomo priznali dokument, ki dokazuje, da so
zaključili akreditiran študijski program na področju laktacije.
Ali lahko izpolnim zahteve v 10 delovnih dneh, ki so na voljo za predložitev dokumentacije?
Izobraževanj ali ur, opravljenih po datumu prijave, ne bomo priznali. Za pristop k izpitu morate
izpolniti vse zahteve, preden vložite prijavo.

V.

Izpit

Ali bom lahko izpit opravljal/-a blizu doma?
IBLCE sodeluje z zunanjim organizatorjem računalniško podprtega izpita in izpitnimi kandidati, da
jim zagotovi termin čim bližje domu, kot je to razumno izvedljivo. Vendar razpoložljivosti termina na
lokaciji blizu vašega doma ni mogoče zagotoviti. Čim prej se boste dogovorili za izpitni termin, tem
več možnosti boste imeli na razpolago. Čeprav je mreža računalniških izpitnih centrov prisotna po
vsem svetu, boste morali v nekaterih redkih primerih morda potovati od vašega doma do izpitnega
centra.
V letu 2020 lahko kandidati, ki bodo opravljali izpit v angleščini, izberejo možnost »Live Remote
Proctoring« (LRP, neposredni nadzor na daljavo) in opravljajo izpit od doma ali na drugi lokaciji. Več
informacij je na voljo tukaj.
Več o možnostih in pomembnih dejstvih o opravljanju izpita IBCLC v letu 2020, vključno z obvestilom o
dnevu izpita, lahko izveste tukaj.
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Kdaj bodo znani rezultati izpita?
Aprilski izpit: konec junija z začetkom veljavnosti certifikata 1. 7.
Septembrski izpit: konec decembra z začetkom veljavnosti certifikata 1. 1.
Kje bo potekal izpit?
Izpitne centre zagotovi večji organizator izpita, termine za mesto v izpitnem centru po vaši izbiri pa
morate izbrati sami. IBLCE je eden od številnih odborov in organizacij za certificiranje, ki jim zunanji
organizator računalniško podprtih izpitov zagotavlja izvajanje izpitov v svojih izpitnih centrih. Zaradi
tega je rezervacija izpitnih terminov IBCLC vsako leto na voljo v določenem obdobju, zato so
kandidati odgovorni, da se čim prej dogovorijo za termin. Informacije o rokih za izbiro terminov boste
po e-pošti prejeli skupaj z potrditvijo izpita.
IBLCE sodeluje z zunanjim organizatorjem izpita in izpitnimi kandidati, da jim zagotovi termin čim
bližje domu, kot je to razumno izvedljivo, vendar razpoložljivost termina na lokaciji blizu vašega
doma ni zajamčena.
V letu 2020 lahko kandidati, ki bojo opravljali izpit v angleščini, izberejo možnost »Live Remote
Proctoring« in opravljajo izpit od doma ali na drugi lokaciji. Več informacij je na voljo tukaj.
Več o možnostih in pomembnih dejstvih o opravljanju izpita IBCLC v letu 2020, vključno z obvestilom o
dnevu izpita, lahko izveste tukaj.

Kaj lahko pričakujem, ko prispem v izpitni center?
Za pristop k izpitu mora kandidat imeti DVE (2) vrsti identifikacijskih dokumentov. Glavni
identifikacijski dokument mora vsebovati kandidatovo ime, aktualno fotografijo in podpis, drugi
identifikacijski dokument pa mora vsebovati ime in podpis ali ime in aktualno fotografijo. Podrobnosti
teh zahtev preverite v Priročniku za kandidate. Isto ime mora biti na obeh identifikacijskih
dokumentih in v evidenci IBLCE. Kandidati, ki morajo popraviti ali spremeniti svoje ime, morajo te
popravke/spremembe sporočiti IBLCE, naredijo pa jih lahko do pet dni pred izbranim izpitnim
terminom; identifikacijski dokumenti morajo biti veljavni, ne pretečeni in se morajo ujemati v času
prihoda na izpit.
Ko boste prispeli v izpitni center, se boste morali vpisati pri izvajalcu izpita v centru, ki bo preveril
vaše identifikacijske dokumente in vas prosil, da se prijavite. Poleg tega boste morali svoje osebne
stvari (npr. nakit, ure, torbe) spraviti v omarico, za katero boste dobili ključ. Priporočamo, da vredne
in druge dragocene stvari pustite doma, če jih ne želite pustiti v omarici. Podobno kot na letališču
boste morali prestati pregled z ročno napravo ali stopiti skozi detektor kovin. To je pomemben
varnostni ukrep za zaščito integritete vsebine izpita in certifikata. Ročni pregledi omogočajo
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odkrivanje skritih, prepovedanih predmetov, ki jih imajo kandidati morda pri sebi. Takšen pregled
morajo prestati vsi kandidati, razen če imajo vsajen medicinski pripomoček, na primer inzulinsko
črpalko ali srčni spodbujevalnik, in je to zabeleženo na njihovi zdravstveni kartici. Zaradi covida-19 v
izpitnem centru ta dan morda ne bo preverjanj z ročnim detektorjem. Pokazati boste morali, da imate
prazne žepe. Kandidati, ki imajo na sebi mavec zaradi zlomljenega uda ali imajo tetovaže, bodo morda
pregledani. Prosimo za razumevanje, saj so ti ukrepi del standardnih varnostnih ukrepov v izpitnih
centrih.
Pomembno obvestilo: Kandidati bodo ob prihodu v izpitni center pozvani, da naj spoštujejo predpise
izpitnega centra. Če kandidat ne bo spoštoval teh predpisov, bo morda moral zapustiti izpit in izgubil
pravico do povračila vplačane prijavnine, vključno z razveljavitvijo izpitnih rezultatov oziroma
vložitvijo civilne tožbe ali kazenske ovadbe.
POMEMBNO: Politike izpitnih centrov za leto 2020 glede ohranjanja varnostne razdalje pri socialnih
stikih ipd. najdete tukaj.
Več o možnostih in pomembnih dejstvih o opravljanju izpita IBCLC v letu 2020, vključno z obvestilom o
dnevu izpita, lahko izveste tukaj.

Zakaj je tolikšen poudarek na varnosti?
IBCLC je strokovni naziv. Varnost je pomembna zaradi integritete naziva. Delo svetovalcev IBCLC
vpliva na zdravje dojenčkov in staršev, zato je preverjanje znanja izredno pomembno. Poleg tega je
bilo v razvoj izpitnih vprašanj ali nalog vloženega veliko strokovnega znanja, časa in sredstev.
Strokovnjaki za certificiranje ocenjujejo, da so izpitne naloge običajno vredne med 1.000 $ in 2.000 $
na nalogo. Varnost je pomembna tako za zdravje in zaščito javnosti kot tudi zdravje certifikacijskega
organa, ki oblikuje izpitne naloge.
Ali lahko za svoj termin zamenjam izpitni center?
Zamenjava je mogoča do datuma, ki ga določi IBLCE, dokler so termini še na voljo. Kandidati lahko
prestavijo ali se odjavijo od izpitnega termina brez kazni do 30 dni pred dogovorjenim datumom
termina. V 5–29 dneh pred dogovorjenim terminom morajo kandidati za preložitev plačati 50 $, ki jih
poravnajo neposredno pri organizatorju izpita. Preložitev ali odjava od izpita v 5 dneh pred
dogovorjenim terminom ni dovoljena. Če se kandidat ne udeleži dogovorjenega termina za opravljanje
izpita, izgubi pravico do povračila prijavnine za izpit.
Če bo vaš termin izpita odpovedan, ker bo izpitni center zaradi covida-19 zaprt, plačilo za preložitev
ne bo potrebno.
Kdaj naj se zglasim za moj termin?
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Kandidati naj si vzamejo dovolj časa, da pravočasno prispejo na izpit. Kandidati se morajo v izpitnem
centru zglasiti 30 minut pred dogovorjenim terminom. Tako bodo imeli dovolj časa, da opravijo
zahtevani postopek vpisa. Kandidati, ki zamudijo več kot 30 minut, ne smejo pristopiti k izpitu in
nimajo pravice do povračila prijavnine za izpit.
Ali bo med izpitom dovoljeno imeti s seboj vodo ali prigrizek?
V izpitni center lahko s seboj prinesete ustekleničeno vodo in majhen prigrizek, vendar ju boste morali
pustiti v omarici skupaj s torbico, nahrbtnikom, mobilnim telefonom in drugimi osebnimi stvarmi.
Izvajalca izpita v izpitnem centru vprašajte, kje je dovoljeno uživanje hrane in pijače. Tekočine lahko
poškodujejo tipkovnice in drugo računalniško opremo, zato na postaji za opravljanje izpita niso
dovoljene.
Si bom lahko vzel/-a odmor, da grem na stranišče?
Da, lahko si vzamete odmor za stranišče. Za porabljeni čas med odmorom vam ne pripada dodaten čas
za opravljanje izpita. Za to lahko izkoristite tudi 5-minutni odmor med prvim in drugim delom izpita.
Ko se boste vrnili s stranišča, boste morali ponoviti postopek prijave, da vam bo lahko izvajalec izpita
v centru dovolil ponovni vstop v prostor, kjer se opravlja izpit.

Koliko časa bo na voljo za opravljanje izpita?
Standardni izpit IBCLC traja štiri ure. Dodaten čas za preverjanje je mogoče zagotoviti
posameznikom, ki imajo dokumentirane razumne prilagoditve. Dodatnih trideset (30) minut imajo na
voljo kandidati, če njihov prvi jezik ni med ponujenimi jeziki za opravljanje izpita.
Ali je dovoljena uporaba mobilnega telefona med odmorom, ki si ga lahko vzamem med
opravljanjem izpita?
Uporaba mobilnih telefonov ali elektronskih naprav je med izpitom ali med morebitnimi odmori
prepovedana. Če se ugotovi, da kandidat poseduje oz. uporablja tako napravo med izpitom ali
odmorom, bo moral zapustiti izpit in njegov izpit se ne bo ocenjeval. Kandidati, ki bodo prinesli
mobilni telefon ali drugo elektronsko napravo v izpitni prostor, jo morajo ugasniti (tihi način
delovanja ne zadošča) in spraviti na mesto, ki ga v ta namen določi izvajalec izpita v centru/izpitni
nadzornik IBLCE. [Pomembno obvestilo: Izvajalci izpita v centru/izpitni nadzorniki IBLCE in IBLCE
ne odgovarjajo za osebne stvari kandidatov.]
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Kaj se bo zgodilo, če izpita ne opravim? Ali ga lahko opravljam na naslednjem roku?
Na ponovno opravljanje izpita se lahko prijavite, ko bo v izbranem jeziku na voljo naslednji izpitni rok.
Če ste izbrali računalniško podprto opravljanje izpita (RPI) v angleščini, imate na voljo aprilski ali
septembrski izpitni rok. Če boste opravljali izpit v katerem koli drugem jeziku, se lahko prijavite na
septembrski izpitni rok. Informacije glede ponovne prijave vam bomo poslali skupaj z rezultati izpita.
Če izpita IBCLC ne opravite, imate pri prijavnini pri naslednjih treh poskusih oziroma naslednja tri leta
po prvem neuspelem poskusu pravico do 50-odstotnega popusta. Popust za ugodnejšo prijavnino na
izpit lahko uveljavljajo tako kandidati, ki izpit opravljajo prvič, kot tudi kandidati za recertifikacijo.
Znesek prijavnine lahko preverite v Priročniku za kandidate v poglavju s cenikom storitev.
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