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RECENZ.TA ROZPTIAWY DOKTORSKIDJ

ner inr, Magdaleny koprcz
pi.,,Posrary i zlchorvani! konsunent6wyzslgd€n rord onz u*lrunkos,nir

tcchnolosicznew ksztnllonuiu jakoici rortr z konopi..

wykondnej w KaredEe ln2ynierii Bioprcccsowej Uniwe$yletu Ekononicznego

we wroclawiu

pod kierunlien prot dr hab. int. Malsozaty Krztwonos pelniqcej tunrcjq prcffotoF

' Ueana z .1niq 4 narca 2AA3 | a {ophiach nauka\t).h i lrj"le turkory otuz a stopnirch
i tltrlew tuk?sie ytuki(Dz.U. z 20t7., paz t789),

Rozpat4.lanie Minista Nar{i i Szkolnictva lrytszeg. z .lnia 19 stycznid 2A18 | fl ,rarie
tesnlawcga hfb, i watunt.jn peeprc||ddzahij czlnnaici w pt2evotLie hkt.rttint
w posl?powniu hdbjhaclj"rt" oraz v poste?aMrtu a nd.lania tlhtt t)olaara (D2U

drt. 179 tst 3 Urta||t z Aiia 3 lipcd 2At8 r - PEepisr ||prc||a.lzaj4ce ustNp - truwo
a szkatnicliievzsttn induce (D2.U z2Al8t:,paz 1669)

Pondo,$ IoMthtt: phh. Dziel.ana ,ridzialtu In4,nierii ?rc.\ukcjj Uniwettttetu
EkorodiEncsave WtDclaniu./t hab in..,lndteja Otuteka, oJ. UtaW z.lhia 10 srudnjo
2A2l r, . t1tDibq . tttkonanie rcu"zji n.pt tu, .lokatskiej ngt nn Mdgdalent, Kopa' (Dp-

Cclowo6t podjtcin roft ltu
Z roku m rok coraz *igksza liczba konsune.r6w osEnicza spozycie niesa lub

calkowicie z nicgo @ygnuje. Zwiazme jesl to z icn rosn4c4 t{iadomolciq m tcnar

zdrowgo od2ywimia si9, a lakze spllnru produkcji 2yMoici na std jrodorviska i zniary
klina0czne. wynikien teso jcst gwaltoMry wrosr alolrEbomnia na produtry weganskie

i wegeladaiskie, a rynok rych uodukr6w je$ * oslalnin czasie je{jitnr z najszybciej
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rozwijajqcych s(. Sojowe substyLuly niesa, a \vii6d nich eczes6l e totuj nalc24 do

najloDulauiejszych produki6w tego typu. KoDopic sicwne {ad,,ard srird L.) cieszq siri

obecnic sloryn zai.leresowanien nie tylko brmzy nedycarej i farnaceuiy.znej, ale takri
pDducenr6w zyignoici w osiainicb 10 latach ulMalo siq tilkdrascie rysiqcy .rtykut6w

naL*owych Fo<vilconych r62ryr aspekton wykorystani! rcj ro3liny i poztskdyltr z niej

substancji akqmych w 2ywieniu cz-lovieka. Nsio.a konopi s4 seNyn Zr6dlen Lakich

skladnikdw odzywczych jak sartolciosr bialko rc6lime, olcj hogaty r niemsyconc ksasy

llusazowc, blannik oraz s,ires wi1lnin oE niko i ndkrcelcmcnt6w. wynionione zately

pEdyslonujq nasiona konopi sicwnych do Rykorzystm w podukcji zyMolci o *ysokiej

wano3ci o.9twczej. Dlatego $]b6r tenatyki rczprarq, doktoBkiej Pani ngr nr2. Masdalcnt
(olacz uwazam za bardzo rRnony. Auroik! zdecydo{ala siq na Lofu z msion konopi, krdre

jest przy l)m produhFD bodzo uniwcBalnyn i noze byi spo2ywane samodzielnic lub jalo

skl.dnik innych polraw Slusznyn jest podjgcie j *z Artorkg badan kotuunenckicn pircd

elapem produkcji totu w celu pozndni! stanu wied?,!, a hkze postawj zachowan i pEferencji

potencjal'rcgo .ablNcy rego p'lduktu. co jcst jednyn z warankbw ko.iecnych dla jeso

l,rzedlozotu do rccenzji bzpnu dokrorka pt.'PosLlwy i zachowani a ko nsumenr6v
q4l€deD ioir o@ uwarunkowlda tcchnologiczne w ksraltowaniu jako$i totu z konoti..

z-osiala pEysotowea w poslaci nrono8Lafii liczqccj 180 srron. zawierajqcej 43 tabelc i 3t

rysmkdw Uklad Dracy jest logiczny i chlmkrerysryczny dla pracy doktorskiej. W srrukuzc

'ozpmvy 
qyodrqbnioDo cz9ii praglqdow4 (Wstep i P1zegtqd tiLeElurt ). cel i akres pr.cx

cz-FSi doiwiadczaln4 (Mardialy i metodyj wyniki brdan i ich onrdwienie. Dyskusja wrnik6w
wnioski), a rakzc sph lireiarury, spis tabel i rysunt6w oE suptenent zawhmjqcy aikusze

antier, Dodaikovo czqi6 F^slqdov4 poprzeda srr€szczcnic w jgzyku pohktu i mgietsknn

oEz N)kaz stmboli i skror6$ uzywxnlrch w lJracy. Aulork! zElDadzila i wykoEystala

w swojej pmcy bogaty, liczqcy 256 pozycji. 4i6r liiemrLry Fiqzdrej z renatyk4 jnzprary.

SpislilerannrpodzielonyjestnaDigiczq3ci l ieRsza obejnuje lrrrkub, nankoqe i pozycje

ksiqzkowe, dnga - Nla$y i rozpordzeniaj rrzecia strony idemerowej a czMrta i pitlra,

odporviedDio, lalenLy i nony. Niestety lbnnat bibliogolti nic jcsl jednolily, v wielu
p.2ycjach bmtLic numr6w shon. a w niehrdrych blednie ,4rGam nazwq c,lsophna, tat
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ja! nF. w toz, 150 C*t t&,/dgta ,
artkulbw i ksiti2ek mukowyc[ 152

zdecydowbq wi9kszosi (t2%), ai
?odsunrowujqc, slwierdzm

slawiane rol-])Iaqie dokroskiej.

Mcrytoryuna ocena p.r.y

btttortnict a, powiia bya Ptzeel4Ll buda||la\)), Z 225

lozycje pochodzq z ostahrich l0 lar, x wiec shtrowi4

las pozycji to zridla ansloj9zyczne (65,8%).

,! pod qzglfden fomalnyn piaca stelnia wymogi

Tyrulrozpra*yFsrzsodny zjej rre{ci4. Slrcszczenie d osyi dob'zo oddaje re6a pncy.

w drugin zd.niu slreeczonia F.winno si9 zmlczi sfom owlnie,rshnre malosi miasa .

w obszemrm, liczacym 42 slront przeglqdzie liteEtury Antorka odnioslo siF arcvno do

asadnicn dolyczqcych waruDk6w upraw] k.nopi, skhdu clemiczncco nasion,

wykorzysloni! biom.sr w r62nych galqziach przenyslu, a takzo Fzcpisdrv pramych

dolyc24cych uprawy tej rcilnly i hmdlu piodukhni konopnymi. Schtu.lrcryzowala r6wniez

rynek produkt6w wcCahskich oru zachosania konsutuonrorv na rynlu prcdukl6w

zlnvnoiciowych. Gderalnie dob6r tcnatyki Foruszanej s tyD rozdziale occnian jako

odpowied.i. Aurorka wtkedlo si9 dobrq aajonoSciq pioblenutyki. w 1yn Dajnowszych

pozycji litcratury naukowej orz ak6w pnmych doiy.z4cych ondwidnych w Drzeglqdzie

kwestii. Z obowi4zkn rccenzenla frusze zw.6cid uwas! na dosyi liczne b19dt je4'kowe

i niescislosci, *ynikaj4ce byi nozc ze Ayt dosloMeso rluDaczcnia tcksln anglo.jgzycb€Co

na j9zyk Flski, nD. sl6w 'aosza" czy jjgo,s?i nie pownrno si9 uzywai do occny,

odpo{icdnio, rozpnszczalnosci c,r wlaiciwoici lunkcjoialnydl Gli l?); na snl 18

,,Pr&inson czy Alzlcnrci s4 nzyrvane polochie do oke3lania odpowiedni., choroby

ParhinsoM i choroby Alzbeinrera: piszqc .,realcyjia nuihuana" G[ 22) Artorka niak na

nyili 2alewne mdihuant EkreacJn4i na stf. 30 Fisz4c o koasulanlach poclrodzcnia

rc(limcso Auto&a wlnionia m, in cytrynF. asest czy passilloiq. a ch.dzi lu nie o c!]e

owoce, ale o otzynane z nich ekstrallt; ,soty ,'nieksa tcktura" G[ 24), ,,wadoia

Ntrd.acr Gh 30)j j.nljwiekszy 6wiatowysurcwicc Gtr 36) sq nieodpowiednier ,zawdoii
wilsoci" Gr 30) lo po proslu 

'*ilgotrc3i" Iub ,,zawtuto<a wody": Autorka dosy6 ozqslo

nzywa slorva .,posiudla (zamiast ,.nied ) w o.jniesieniu do rollin czy skladnikbv

odzrlczych. Nie znaly-lan odniesienio v tekicic do rysunku j. Co Aurorka ma no nyili
liszqc, 2e .,serclycnie nodr4ikowane o€anizny nosa pozltlunic wpbvai na jakoaa
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i {ygl4d pDdlkt6w Gtr 49)? Cz9<i preglqdo$q Aurorka konczy lskazanien hki
badaivczej i ia Lq lodsrdwie fonnuluje sl6wny cel swoich badu. ki,jiyn bylo zdeijniomnie

czymik6s decydulqcycn o slboze totu pzez konsun6t6w cnamkrerystyka posraw

konsnnenckich wobec reso prodL*tu or& oprlcowanie receliury novego prlduktu z

rykozyslmicn nasion k.nopi sieMych.

Chca podh€llii. ze rXrmie.ione ryzej porknig.ia srylistycztre czy cdyroskie nie

$TryTai4 znaczqco na poziom nerltoryczny iej czgici DEcy. Aurorka spownie porasza si9

v o avionej plblcn.lycc, co {wiadczy io o jej dobryn przrsorowiu do prowadzenia

badai w przyj9lJ'h zdkEsie.

Cel pmcy Fst bafdzo rozbudomry i mbihy. Vymaga on dobnej korkly
stylislycacj i lowinien brrniei nczet tak: .,celetu pmcy bylo okEsLenie 0zymik6w

detenninuj4cych wyb6r tofu sojoweso oru konopnego pEez konsnnent6w oEz

chaiaklntstyk! postaw kon mentdw Robec lych produkr6s. a rakz opracowanie receprury

nowego !rcduktu na bazie nasion konopi i ocem wplywu pardretr6w tcchnologicznyctr na

Fgo jakosa". Auto*a sfornNloqala siedem hitotcz badlwczych. Hipolezj 5 powima

brzhiea ,.Polesenie tofu konolnego pzez znajonych na wigkzy wllyw n!
Fra{d opo dobienstvo zakupu teg. lrod uktu pzez ko biety niz p zez ni,Ezyzn , TaS hlpotezt

?: ,,KonsDnencj pzywiqzuj4 duz4 wagq do mroici odzy{caj i chexricj kupuj4 Lotir

konopne o podwyzsz,onej zdwafioici bialka . BEklje hipotezy b&duwcrej do czqsci

Lechnolosiczncj pmcy. zalros pacy (pEcdstaviony rcwnicz w fonnie badzo czylctnego

schenratu na rys 7, sh 5l) ws!6lgE z colon pdcy i hipoiczmi bldawczyni. Autorka

podtclila czgaa bada*czq Da tzy logicznie nlsr9puj4€ po sobie etlpy:

L Etap l - przeprowadzcnic badan d*ieroRych w celu Doznmia naslawienid

konsumcnr6w do rofu Gojowceo i konopneso).

2. Etap ll pEclrowadz-€nie badtui .ntiotovyctr lv cclu poznani! peleEncji

3. Erap lll - ofiacorvuic rcceFrury lotu z konoti rv d2nych wcsjach

sneowycn.

Rozdzial 3 pracy pt. ..Maleialy i ncrody tuzpoczyna opis neLod starysrycznych

stosowdych w baddiach anlieLowych off modeli pzyjarych do identfikacji posraN

konsunrelrow wobec totn sojoweso i konopnego. Okre3lcnie docetowej srupt odbior6w.
rozpozn,nie ich potrzb oru stolnia, w jakin te porzeby sobic ulwjadanriajq, a rakze ich
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pEltEncji, posinna byi fr-elroMdrcna juz na etlpie fomrlomnia wsLglnych $rmastui

stlwmycn nolenu lroduktowi. Takic todejscie aprczc.iowala AuLorka Eceuo\mej
pDcy. Podjcla sie ona pihdsldwienia Foslaw i achoyan konsunent6w w uj*iu
jakolcio\rlar oru iloiciowyn, Do oloeilenia Foslaw konsunent6w Antorka TjslosoRala

mjcz4$iej wykozystywmy w tego Lypu badmiach wieloauybucyjly nodel Fishbeina

(bDkuF tutaj cyowsia Fncy ,r6dlovej). za3 do okr€iteni. norlvrc.ji wyboru tofu

konopnego hodel MODE. Fiag en dolyczqcy nodellL Fishbeim: ,,U Decbiotd i Abdulai

( ..) brak testtcyd6w, snak oru.eia" powinien Rcrej ziale'a siF w rozdziale z dysklsjq

$rnikbsl Nie z.al&lam odniesienia w tekscie do rys. 3. Dob6I netod badawczych do

aloronych dla tej czFici pracy ce16w jest prawidlo$], i rypowr dla badu nad zachowaniami

konsunenckini. w kolejnych podrczdzialach Autorka om6*,ila wywiadt z konsumentmi

or4 kweslionaiusze .nkicty dla I i ll etapu badm (oba dostFpne w suplcmencie na konou

pEcy), a tatze schdakteryzoMl. srupy restondenl6v. Na podlftegtonie zdsluslje fakr badzo

sL!'!'nego plzyeolowania sie Au$ i do rcaliz&ji tego er.pu badai. Poz,,rlwnie oceDiam

dob6r D)lan i konstrukcje aikier, kt6re daly o2tiwo$ Ealizacji zmje'onych cel6w

Kolcjny Fodrozdzial !4ici rlctodycaej dotyczy nzcciceo erapu badan. Autorks

zainieloila tutlj chamltcrt siykg *arro6ci odzyrcrcj msion konoli u2Fych do prcdukcji iofu,

ale san sposdb pzysotowaDia pmduktu om6wiony .icst dosyi hkonicnie. Obszernc

informacjc m tc! temal znalazly si9 natomiast w ozdzille 'Wyniki badan i ich onbwienie.,

w podFuktach: ,,Peygolowanie nrarerialLr bad!{czesoii (4.2.1.), ..Dobbr pdajnddw

LedDolosicztryctr i vyda.jnoia" (4.2.2.) i ..Przygotow,nie wliant6y sDakowlch {4.2.3,), co

jesl dl! 
'mrie 

dosyi zskak\i4ce. UMzm, ze czqscio*o podpunkty te,jak i rysunki 20,21

oru 24 i 27j nllezlloby umie3cio w c?9{ci mer,odyczncj. By6 ffo2i Auto*a Diala jati!
szcrcedlny Fowdd lbt rdk aDErentowai re trdlci i pzedsrawi eo podczas.bont. Analiza

planu eksperyne u pzedstasionego w rab. i8 i Dajqcceo wytaza6 wllyw 9 Dd.metr6w
icchnologicznych, RlbEDych ra pod$awie ddych litemiuro$ych, na wydajnoja produkcji

totu. uisiadmia jak du/-o Frcy wykonala Aubrka w trr etapic rcalizacji badan, Zannn

pi4slqpila do uldukcji to konopneso przcualizowala rrlylv wlbrmrch pm eftaw.a
wydalno36 olrzj'nywania totu sojowogo. todjgla lez pr6b9 qprodukowanio rotu sojowo-

konopnego, ale oslalochie z niego zreztAnowala. Aulofta dostosowrla sie Sci<le d. wskazm

kon$mcntdiv je$li chod,i o *yb6r wdiel6w smakowych tofu i orrzyDala ich u 10,
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omawiaj4c w sares6lach powody sleliminowuia niekdrych z nich z listy osrareczde

przyjgtych do dalszych erap6w badai. wydaje fti si9, 2e w niejscu uywlDeso wiclokotnie
pqez Autorkq sloM ,€otowmie" (Dp. ru str ll0 ,,nasteDny etap obetnovdt spnwdzeDic

Dalcynainej ledpeBlury sotowmia (80ocj 85oC...)) poiiaqrGj byloby uzy6 stow!

,,ogi?iw0nie". Do jedncj z wesji lofu konopnceo dodala ,,pzlprasg konop.4. Gtr. lt6) nie

*Jalniaj4c czyn ond dokladnic jcsr.

W kolcjnyn podpu.kcie Dt. ,.Oznaczenia fizyko-clrniczne.. zmjduF si9 ondwieiie
melod zNtosowlnych do oceny warrosci odzJ,Tczej i leksrury totlr. Dob6r jnerod badawczych

nie budzi zasmezei, jednak2c nm wozenie. 2e Autono po$iecila tej cz9lci Dzdzialu zblr
malo uwasi. Oph nELod je$ niestaleny - nG na podmej liczby Dovt6zcn ktdego
ozDacrenia (a y dxls,ej czglci pracy w rab. 40 i 4t podmc s4 Nyriki Srcdrie) ani neLod

slatystycznych zslosow&y.h do analizy $)nik6w, \v podpnnkcie doLyczqcyr mlizy
kr66w duszczovych .ie podaho wjaki spos6b rosLlt! pzyeorowana trdbka i czy Auto&a

oFleola sif na zDtuEj juz i oFrblikowanej Detodyce. Aurorka jesficz niepiecyzyjna w opisic

dalizy awafioici sodu w rotu, Tyrui podmzdzialu bzni ,.S6d i s61 z obliczef. (o jarie

oblicTf,nia chodzi?), a dalej jesl jedynie infoftacj!, 2e analizg zawarroici chtork6w

xykondo nelodq Mohm Proszq wiqc Altorkg o wyhnrienie w laki stos6b oznaczyla

zawatoii sodu w pl6bk. totu. Osiatni podrczdzial cz4jci derodyczncj dolycz_y oceny

o'sdoleplycznej i halizy sensorycznej lofu. Co oznacT! stwierdzenic, ze ..qarilDty
$lakowe zoshry {...) w}skkcjonowane na podsllwie $,czciniejs?,lch po nieiz!.h pbe\)

oceny organohprycznej' {sli 70)? v c4!ci polwieconej matizie sDsorycznej 
^nto*a 

nie

pircdstawia szczeg6l6w dotycz4cych licrebno{ci DdrelLr sensoryczneso, lrzygorowani!
occniaj4cych do oceny *Xrbidych deskryptoiaw. czy sposobu prez_entacji prdb itF.

C4Sciowo iifomrje Le zDajdujq sie w kolejnyn rc2dzixle w podpunkiach 4.2,6 i 4.2?.

chcjalabyn prosii Aulorlg o odpo$iedz na pytanie jata jest r62nico migdzy pojqcidni

,.turaliza sensorycara" i .,occna orgaioleptyczm.. i Fkie nrajt znaczenie oba Lypy anolizy w
oce.ie jlko6ci orzymmego ptudukLu.

Rozdzial4 pr. ,,Wy.ili badli i ich on6wienie Autorka roTpoczyDa od przcdstawjenia

$fnik6N uzyskmych w eLapach I i n badan, kt6E zgromadzil. w 26 tabetach j tu t0
rtsunlaclr. Spos6b ich 4pezetrto\ruia Fsr ba.dzo jasny i czyrelny. Aurorka dobrze poodzila

sobie z ich om6wienienr i nxeryretacj4. co pEwda pojawi.j sil tej cz93ci pe\h€ bl9dy

stylisltczne (n!. u2)re przez Aulork sfornulowania ,.najvrrszr. i ,,najDizsza,, po$ava
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Ghr 86) bzniq dosti dziwnie i powimt racrej zosralj z.stqpione sfomulowariami

,.najbadziej pozyrywne i mjbddzicj iecaryMe nastasicnie. do deej cecby prcdukruj

stwierdzenie, 2e ,.odDolviedzi te btly islolDe staryslycznie' (str 100) jest niepEwidlowe,

a tyn konkrehyin przrpadkr to 
'aczej 

2alezrcsi u€fercncji lofu o twdrdej konsystcncji od

plci rcspondcnrow byla isloha sIltycarie), alc noitu ,rlmien nie un.iejsat 4 one jej dobrcso

poziomu. Kolejny fnCnent ozdzialu 4 poiwiqconl jesl om6wieniu wtly@ pardneri,w

technologicaych na *Tdajnoi6 produkcji tofu sojowego i konopnceo oru vlnili6* oceny

jakolci loftr koDopnego lv r6aycb warianllcn snakowych. Autorka optynaliawala
pdamety rechnologiczne najpieR dlo iotu sojowego, a ndtgpnie dla lotu konopnego. lte nie

2a$osowala zadnego restu st.rysrycznogo aby ocenii czy tadmery le Nplynqb, istotnie na

\r'ldajmsa pmdL|kLu. W celu pracy Antor(d alozyla, 2e oeni Rplyw pamnetr6w

lcchnologicznych najakodi rotu. Mygq. 2e loj9cic ,j.loicf w rym ppypadku qyDagato

doprecyzowmia. w qecz-rwisloSci bowion Auto*! skupila sia na zbada.iu *dym
paramer6w Lylko na $Tdajnosi pioduktu, ajedynie w prypldku \rl,boru koasulanln pa.el

sensoryczny (organoleptyczny?) ocenialjlk ktdy z nich wfltwa na smak rofu, a wiec na

skladow4jakolci $nsorycmej. Analiz wdlosci odzywczej i tckstury wykonana db 62rycb

wtujmldw sffalowycb dotyczy produltu otiT-ynrarcgo przy zastosowannL parhetdw
teclxrolosicmych puyj9!,ch.jako opllnralle (jodynie skl&l rofu brl nodyfikowany popizez

dodalek o{oc6 plzypmlr. W podpmkcie dotyczqcyn olrzynywania 6mych w iant6w

lkosl,chtotukonopnego(str.II3-l16).r\utorkarepisze2eprcduktybytyocenideF7e,

czteNosoboyy..pancl scnsorycTiy', a Dz 2e przcz,pmel organoleptycmy,,, ale nie podajc

przy lyn liczby osdb. Mm Mzonie, h oba pojecia s4 iraktowane proz Aulorkg jako

rc*noznacho i uzywane z.nriemic Rozdzial 4 konczy szczogdlowa ,natiza koszrowa

surowc6w uztlych do olrzytuario krzdeeo z wtuianL6w smoko}l/ch.

Dyskusja wlnik6w pizedstawiom w kolcjnln o/-dziale poprowadzona jesr spnqiie
i w logic,ny spos6b odnosi sia do lvsztslkich hiporez badawcztch, werylikujqc je pozrryMic

(hipolczy 4, 5 i 7) lub nesatyMie (lipotezy l. 2. ] i 6). Auiorka swobodnic paiusza siq

onawidEj renroty€ i jesi dobze hrientovam v cytowanyn pilmienricrwie. Koriczqc

dyshsje Autorkr pzewidlje poblcny jlkie nosq Dojawid siq w tuomencie zwigkszeda

skali produkcji oE vskazlLjejakie dodatko*c badania ndlezaloby przcprcwadzii aby w Fhri
ocedi potencjd aplikacyiny rotu k.nopneso.

Poca podsunromje sicdcn Miosk6\ kLi,r€ s4 dosyd obsz-eme i dotyoztl el6Mie

\



etapu 1i ll badu Erapn rrzeciego doryczy tylko yniosek 5 iczggciowo 6. Vnioski wynikajq

z Fzultal6w badan i sq sfomulowane Do os6l prawidlowo. \Ve Mriosku 5 Autorka tisb
wcdlug nnie ?,byt og6lDie, ze badflc ptumeLry teclmolosicznc naj4 s?tlw Da wydajnola

olp)mlnvania produku, nie liocyzujqc jaki to slltT.
Koncz4c 19 czQla recenzji slwierdam, ze prredstawiona do oceny rozpova dokrotrkn

slanowi yaro6ciowe opracosanie naukowe. a nzyskane wyniki s4 oryginalne i najq duzy

polencjal aFlikacyjny. Aurorko *Tkuala sia lr&oqitoiciq, dobiln otanowadem lwra1u
badawczeso i umiejghoiciq sikliwej inreryEtacji orzymuych $]nik6\n Zalozony ccl

badaRczy zosbl zealizosmy. z peModci4 DroMdzcnie lak szeroko z.klionych badan bylo

problonatyczne w oklsie rmdenii COVID 19, kiedy liczne oboslrEni. urrudnity chociazby

dosLep do inlilsrruktury badawcrej, Uwdsi zawoltc w rej receDzji m.j4 w wigksz_o3ci

cbar.kcr redaicyjiy i nie undejszajq wandci merforycacl tu4rawy.

lodsunrowujqc stwiedzdr, re moja ocena rczpn*y dottoNkiej ngr inz. M.gdale.y

Koprz !1. .,Postawy i zachowmia konsumenr6w {zgledem rolir oEz uwaruntowania

tcchnologiczne w ksztalioruiu jalo3ci totu z konopi,jesl pozyty$m w akresie

wynagmych tryci6w oceny i w pelni odpoyiada usoRo*}n *],naganion srawilnrm

r.zFra*om doktorsktu (.11. 13 ustarvy z dnia 14 Dtrca 2001 | o sroDniach naukowych

' 
tl,lule naukowyd ore stopni.ch i itlnle w,lkrcsie sztuki. z n6rjiejsztnri znianami (tekst

jednoliq, Dz.U. 2017, poz. 1789)). W zwivku z ttn stawiam wniosek do Rldy Naukowej

Dyscyphry TeclDoloeia zyvro<ci i zywienia Lniwersyleru EkonoDicznceo we wr.clawiu

o przyitcie mzpnny i dopuszczeni€ mgr ini, Masdal€ry (olacz do dllszych ctlpdw

nu eryod! dokto$kiego,

lii";L-q !tt-r--
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