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Ankeformular - eksamensresultater 

IBLCE® behandler anker i forbindelse med beslutninger om certificering indsendt af 

eksaminander. En beslutning kan ankes af følgende årsager: (1) påstået upassende administrative 

eksamineringsprocedurer og (2) uhensigtsmæssige eksamensforhold, der er tilstrækkeligt 

alvorlige til at forårsage en større forstyrrelse af eksamensprocessen, og/eller øvrige 

uregelmæssigheder. Anker vedr. eksamensresultater skal være så specifikke som muligt og 

indeholde detaljer vedr. anken.  

Alle anker vedr. eksamensresultater skal indsendes til IBLCE inden for 30 dage efter den dato, 

hvor eksamensresultaterne blev offentliggjort. IBLCE vil ikke behandle anker relateret til (1) 

beslutning vedr. beståelsesscore, (2) eksamineringen eller individuelle eksamensredskaber eller 

(3) eksamensindholdets validitet. 

 

Kandidatens navn (brug blokbogstaver)    

 
Kandidatens id-nummer        

 

 

Address   

 

  

 

  

 

Telefonnummer   

 

E-mail-adresse   

 

Eksamenssted   

 By Delstat/stednavn Land 

 

 

Angiv nogle kortfattede bemærkninger vedr. begrundelsen bag anken, og vær så specifik 

som muligt: 
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Vilkår og betingelser: Når jeg underskriver denne formular, anerkender og forstår jeg, at 

den beslutning, som IBLCE's ankeudvalg træffer, er endelig. Jeg accepterer yderligere, at 

en godtaget anke alene resulterer i tilbagebetaling af eksamensgebyret af hensyn til en 

fremtidig eksaminering, der finder sted med tilstrækkeligt fremtidig varsel. 

 

 

 
Underskrift Dato 

 

Kontakt din regionale placering for at lære, hvordan du sender disse oplysninger sikkert: 

Hvis du bor i Nordamerika, Centralamerika og Sydamerika eller Israel: 

IBLCE i Nord-, Syd- eller Mellemamerika 

Phone: 703-560-7332 

E-mail: iblce@iblce.org 

 

Hvis du bor i Europa, Mellemøsten (undtagen Israel) eller i landende i Nordafrika: 

IBLCE i Europa og 

Mellemøsten  

Phone: +43 (0) 2252 20 65 95 (inden for Østrig) ● + 43 2252 20 65 95 (uden for Østrig) 

E-mail: eumeoffice@iblce.org 

 

Hvis du bor i Asien, Australien eller i de lande i Afrika, der ikke betjenes af den europæiske 

afdeling: 

IBLCE i Asien-Stillehavsområdet og Afrika 

Phone: +07 5529 8811 (inden for Australien) ● +61 7 5529 8811 (uden for Australien) 

E-mail: apaadmin@iblce.org 

 

mailto:iblce@iblce.org

