Ankeformular: Egnethed og recertificering
IBLCE® behandler IBCLC-certificeredes og -ansøgeres anker vedr. negative certificerings- eller
recertificeringsbeslutninger. En negativ beslutning kan ankes af følgende årsager: (1) IBLCE har ikke anvendt
certificerings- eller recertificeringskriterier korrekt, eller (2) en faktuel fejl har påvirket den tilgrundliggende
beslutning. En overskredet tidsfrist kan alene ankes ved underbyggede og dokumenterede ekstraordinære
omstændigheder.
IBLCE's politik for ekstraordinære omstændigheder: Ekstraordinære omstændigheder kan alene være, hvis
kandidaten/den certificerede eller dennes nærmeste familie bliver alvorligt syg eller kommer alvorligt til
skade, hvis der sker dødsfald i nærmeste familie, hvis der opstår en uundgåelig naturkatastrofe, eller der
sker ændringer, som vedrører aktiv militærtjeneste. På grund af COVID-19 inkluderer ekstraordinære
omstændigheder også problemstillinger i forbindelse med COVID-19, som hvis kandidaten og/eller
vedkommendes partner/ægtefælle mister sit arbejde, hvis kandidaten eller kandidatens pårørende har
helbredsudfordringer som følge af COVID-19, og/eller hvis der er problemer ved at gå ud i offentligheden
på grund af COVID-19.
Godtagne anker kan bevirke enten, 1) at eksamensgebyrer udskydes til en fremtidig eksaminering, der finder sted
med tilstrækkeligt fremtidigt varsel, eller 2) at certificeringen forlænges med ét år. Hvis du anker en egnethedsog recertificeringsfrist, som ville resultere i forlængelse af certificeringen med ét år, jf. politikken vedr.
anmodning om forlængelse, skal du præsentere et bevis for 15 L-CERP-point.
Alle anker skal indsendes til IBLCE inden for 30 dage efter datoen for underretning om manglende egnethed.
Indsend venligst følgende oplysninger sammen med understøttende dokumentation som anført herunder.

Navn (med blokbogstaver)

IBLCE ID-nummer (ikke L-nummer)

Vælg én: Ny kandidat

Recertificerende kandidat

Adresse
Telefonnummer

E-mailadresse (e-mail anvendt vedr. din IBLCE-konto)
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Påkrævede oplysninger og grunde til anke:
Angiv venligst de forhold i relation til din manglende egnethed, som du anker, og anfør den relevante politik
(angiv venligst navn på politikken).
Hvilken underretning om manglende egnethed modtog du?

Dato for underretning

Angiv den tidsfrist, du overskred (dvs. ansøgningsperiode, recertificering osv.)

Dato for overskredet tidsfrist

Du kan se politikkerne i Information til eksamenskandidater og Vejledning i recertificering på IBCLC's
informationsside (tjek alle relevante):
IBLCE har ikke anvendt certificerings- eller recertificeringskriterier korrekt
Specificér de kriterier, der angiveligt er anvendt ukorrekt:
En faktuel fejl har påvirket den tilgrundliggende beslutning
Specificér den angivelige faktuelle fejl:
En overskredet tidsfrist på grund af ekstraordinære omstændigheder
Specificér de angivelige ekstraordinære omstændigheder (jf. IBLCE's
politik for ekstraordinære omstændigheder, anført ovenfor):

Angiv venligst et faktuelt og specifikt grundlag for anken:
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Understøttende dokumentation
Alle anker skal indeholde understøttende dokumentation. Hvis du anker en egnetheds- og
recertificeringsfrist, som ville resultere i forlængelse af certificeringen med ét år, jf. politikken vedr.
anmodning om forlængelse, skal du præsentere bevis for 15 L-CERP-point. Anfør venligst typen af den
understøttende dokumentations:
Opfyldelse af IBLCE's krav (f.eks. beviser for gennemført uddannelse)
Ekstraordinære omstændigheder (skal være dokumentation fra tredjepart)
Anden dokumentation, der understøtter anken
Alle de understøttende dokumenter, du fremlægger, bedes listet i kronologisk orden, og angiv venligst også en kort
beskrivelse af hvert dokument:

Betingelser: Ved at underskrive denne formular anerkender og forstår jeg, at den beslutning, som
træffes af IBLCE's ankeudvalg, er endelig og fortrolig. Jeg bevidner, at efter min bedste overbevisning
er alle oplysninger i formularen ovenfor præcise og fuldstændige. Jeg anerkender også, at en godtaget
anke resulterer enten i en udskydelse af eksamensgebyret til en fremtidig eksaminering, der finder sted
med tilstrækkeligt fremtidigt varsel, eller i en forlængelse af certificeringen med ét år, baseret på
grunden til anken.

Underskrift

Dato

For at indsende din anke til IBLCE's ankeudvalg bedes du uploade din udfyldte ankeformular med
understøttende dokumentation via følgende link.

Upload and Submit

I tilfælde af spørgsmål om ankeproceduren bedes du kontakte dit regionale IBLCE-kontor. Kontaktoplysninger findes
her: https://iblce.org/contact-2/
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