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Téglás János Vencel
Budapesten születtem 1970-ben. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközép
iskolában érettségiztem. A társadalomtudomány iránti érdeklődésem is hamar
kialakult, 16 évesen olvastam Weber Protestáns etikáját, forgattam a társa
dalomtudományi folyóiratokat, filozófiát olvastam. 1992-ben kerültem be a
Miskolci Egyetemen akkor induló szociológia szakra, egy év múlva a polito
lógiára. Az előbbit kitüntetéssel, az utóbbit kiváló minősítéssel végeztem el.
Két országos TDK-n vettem részt, a második alkalommal szereztem – szerző
társammal együtt – egy második helyezést kommunikáció szekcióban.
A Miskolci Egyetem BTK Szociológia Tanszékén 1997 őszétől tanársegéd
vagyok. Eddig tudás- és tudományszociológiát, szociológiatörténetet és szo
ciológiaelméletet tanítottam különböző speciálkollégiumok mellett. 2001
óta Szegeden is tanítok, szociológiaelméletet. Jelenleg disszertációmat írom
a tudásszociológia, az antropológia és tudományszociológia határterületén,
egy esettanulmány lesz a tudományos-ökológiai tevékenység köréből. A doktori szigorlatot már letettem,
summa cum laude minősítéssel.
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