Издание на Филологическия факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

На 14. 05. 2015 г. на гл. ас. д-р
Рада Василева бе присъдено научното звание доцент по съвременен
немски език. Тя е родена на 06.05.1959
в гр. Варна и завършва немска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 1982 г. Работи като учител
по немски език в I езикова гимназия в
гр. Варна, инспектор в отдел „Международно сътрудничество“ във
ВМЕИ (Варна) и като екскурзовод.
През 1993 г. е хоноруван преподавател в катедра „Германистика и нидерландистика“, а от 1994 г. асистент по съвременен немски език.
Доц. Василева преподава различни дисциплини от практическия
курс по немски език на студентите от специалностите „Германистика“, „Приложна лингвистика“ и „Български език и немски език“.
Чете лекции по „Синтаксис на съвременния немски език“, „Структурни особености на простото и сложното изречение“, „Синтаксис
на текста“, „Теория и практика на художествения превод“, „Морфосинтаксис“.
Научните £ интереси и изследвания са в областта на немския
синтаксис през погледа на по-модерните структурални теории (депендентна, валентна, генеративна граматика; теория за семантичните
падежи и др.), на съпоставителното езикознание и текстлингвистиката. Автор е на статии върху проблемни синтактични явления в
немския и българския език, както и на публикации върху методиката
на преподаване на граматични структури в обучението по немски
език. Съавтор на учебници и учебни помагала по немски език. Докторската £ дисертация е на тема „Конструкции с функционален глагол
като специфични предикативни структури в немския и българския
език“ (2011), а хабилитационният £ труд „Ausgewählte Fragen zur
deutschen Syntax” (2015) е представена в раздел „Рецензии“ на настоящия брой.
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Рада Василева е специализирала в германистичните институти
във Фрайбург, Йена, Байройт, Есен, Билефелд, Белград и др. Участвала е в международни конференции и конгреси в Германия, Румъния
и Сърбия. Председател е на лицензираната изпитна комисия за придобиване на австрийска диплома за владеене на немски език. Член е
на Съюза на германистите в България (BGV) и на Дружеството на
преподавателите по немски език в България (BDV).
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