Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii anunţă cu adâncă durere încetarea
fulgerătoare din viaţă a prof. dr. ing. Liviu Toma.
Prof. dr. ing. Liviu Toma s-a născut în data de 8.08.1951. În anul 1975 a absolvit cu
diplomă de merit Facultatea de Electrotehnică, în prima promoţie a secţiei de
Electronică Aplicată. Între anii 1975 şi 1979 a lucrat ca inginer stagiar la
Intreprinderea de Aparate Electrice de Măsurat din Timişoara, remarcându-se prin
proiectarea şi introducerea în fabricaţie de noi produse electronice.
Din 1979 a început cariera academică la Catedra de Electronică, Automatică şi
Măsuri a Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara, parcurgând toate treptele
ierarhiei universitare.
În anul 1984 a susţinut teza de doctorat cu titlul „Contribuţii la Metodele de Analiză
Spectrală”, domeniu căruia i-a consacrat cea mai mare parte din activitatea de
cercetare.
În anul 1996 a fost numit profesor universitar la Departamentul de Măsurări şi
Electronică Optică al Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii din cadrul
Universităţii „Politehnica” din Timişoara.
Între anii 1990 şi 1992 a fost prodecan al proaspăt înfiinţatei Facultăţi de Electronică
şi Telecomunicaţii, iar între anii 1992 şi 2000 a îndeplinit funcţia de director al
Departamentului de Măsurări şi Electronică Optică. În 2008 a fost numit responsabil
cu procesul de învăţământ din facultate.
Cariera universitară, curmată în plină putere creatoare, a marcat introducerea a 7 noi
cursuri în planul de învăţământ, publicarea a 11 cărţi de specialitate, publicarea a peste
50 lucrări ştiinţifice în reviste din ţară şi străinătate, participarea la realizarea a
numeroase contracte de cercetare.
Dedicat până la epuizare procesului de învăţământ, a avut în permanenţă grijă de
formarea ca dascăli şi cercetători a mai tinerilor colegi, de îndrumarea unor teze de
doctorat, de păstrarea unui înalt nivel ştiinţific la lucrările de diplomă, licenţă şi
disertaţie.
Corectitudinea şi înalta ţinută morală a regretatului profesor Liviu Toma vor rămâne
un model de urmat pentru cadrele didactice şi studenţii facultăţii noastre.

