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Društvo študentov FERI ali krajše DŠ FERI je prostovoljno, samostojno, nepridobitno
združenje fizičnih oseb z namenom delovanja na področju študijskih in obštudijskih dejavnosti
študentov na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru.
Namen društva je, da za člane in druge študente organizira različne dejavnosti: začetni in
nadaljevalni tečaji, seminarji, predavanja, zabavne, kulturne in športne prireditve, različni lokalni
in mednarodni dogodki, strokovne ekskurzije in izleti. V društvu si prizadevamo za spodbujanje
študija v tujini in izmenjav študentskih praks, kot tudi ustvarjalnosti med člani, širjenje
razpoznavnosti Republike Slovenije v svetu ter posredovanje in varovanje kulturnih vrednot
med člani in študenti.

Društvo sestavljata dve sekciji: EESTEC in Abakus.

EESTEC je del mednarodne organizacije študentov elektrotehnike Evrope, kjer se združujejo
študenti, in sicer ne samo študenti elektrotehnike, ampak vseh panog elektro in računalniških
študijskih programov iz več kot 40 različnih evropskih mest. Vsako leto se odvija enotedenski
kongres in sestanek vodij lokalnih komitejev, kjer se zbere okoli 60 (sestanek vodij) in 160
(kongres) študentov evropskih držav, ki odločajo o nadaljnjem delovanju celotne mednarodne
organizacije. V DŠ FERI sekcija EESTEC izvaja tako mednarodne kot lokalne projekte. V njo je
vključenih okoli 60 članov društva, vendar nas je aktivnih le okoli 15.

Druga aktivna sekcija je Abakus, ki izdaja študentski brezplačnik z istim imenom. Vsake tri
mesece izide številka študentske revije, ki našim študentom prinaša zanimive poglede na
študij, informacije o preteklih študentih , raznih projektih in prireditvah ter seveda nekaj
zabavnih tem.

Člani DŠ FERI so večinoma študenti Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
(FERI), vendar imamo tudi nekaj aktivnih članov, ki prihajajo iz drugih fakultet. Kot celotna
fakulteta ima tudi društvo večinoma moško zastopstvo, vendar je tudi število članic zelo
obetavno. Večina nežnejšega spola je v sekciji Abakus, vendar se jih tudi v EESTEC-u najde
nekaj. Sekcije niso ločene, tako da na raznih dogodkih sodelujejo in se med sabo mešajo.
Nihče se ne čuti samo pripadnik ene sekcije, ampak se trudimo biti čim bolj povezani in složni,
saj le tako opravimo več dela, kot bi pričakovali.
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