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RecellTja rozprawy doktorskiej mgr Alllly Jellczury pt.: "Ocellajakości życia i życia
seksualllego kobiet
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W podsumowaniu oceny rozprawy doktorskiej mgr Anny Jenczury pl.: "Oceny
jakości życ ia
przedłożona

i

życia

seksualnego kobiet

od alkoholu" stwierdzam,

mi do recenzji dysertacja jest efektem realizacji ciekawego i
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Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z
wnioskiem o dopuszczenie
doktorskiego.

mgr Anny Jenczury do dalszych etapów przewodu

