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Ankeformular – eksamensresultater 

IBLCE® behandler eksaminanders anker vedr. negative certificeringsbeslutninger. En negativ 
beslutning kan KUN ankes af følgende årsager: (1) påstået upassende administrative 
eksamineringsprocedurer og (2) miljømæssige eksamensforhold, der er tilstrækkeligt alvorlige 
til at forårsage en større forstyrrelse af eksamensprocessen og/eller andre uregelmæssigheder. 
Anker vedr. eksamensresultater skal være så specifikke som muligt og indeholde detaljer om 
baggrunden for anken. 

 
Alle anker af eksamensresultater skal indsendes til IBLCE inden for 30 dage efter den dato, 
hvor eksamensresultaterne blev offentliggjort. IBLCE's ankeudvalg behandler ikke anker, der 
omhandler (1) beslutningen vedr. beståelsesscore, (2) eksamineringen eller individuelle 
eksamensredskaber eller (3) eksamensindholdets validitet. 

 
Kandidatens navn (udfyld med blokbogstaver)   

 
Kandidatens ID-nummer (ikke L-nummer)         

 
Adresse   
 
Telefonnummer   

 
E-mailadresse (e-mail anvendt vedr. din IBLCE-konto)  

 
Eksamensdato     Dato for modtagelse af eksamensresultater 
 
Sted for eksamen      

By Stat/region Land 
     
 

Har du underrettet eksamensstedet om hændelsen? Ja  Nej 
 
Hvis ja, har du et sagsnummer vedr. hændelsen? 
 
Har du underrettet IBLCE om hændelsen?   Ja  Nej 

 
Omhandler denne anke eksamensindhold, -redskaber eller -validitet?  Ja  Nej  
 
Omhandler denne anke beslutningen vedr. en beståelsesscore?   Ja  Nej 
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Angiv venligst et faktuelt og specifikt grundlag for anken: 

Understøttende dokumentation 

Anfør venligst understøttende dokumentation til underbygning af dine miljømæssige eksamensforhold. Alle 
understøttende dokumenter 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 alene resulterer i udskydelse af eksamensgebyret til 
en fremtidig eksaminering, der finder sted med tilstrækkeligt fremtidigt varsel. 

   Underskrift Dato 

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

 

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

Upload and Submit 

https://iblce.org/contact-2/
https://iblce.sharefile.com/share/filedrop/dxf89121-b8ef-4df7-bcc8-6517507ee786
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