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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  

 
 

II циклус студија архитектуре  
ИНТЕГРАЛНИ ДИЗАЈН: АРХИТЕКТУРА, ГРАД И ПЕЈЗАЖ 

Назив 
предмета 

Параметарски дизајн  

Шифра 
предмета 

Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕCTS бодова 

ПД изборни 1 2+4 9 
Наставници др Младен Ђукић, доцент; др Малина Чворо, доцент; Маја Илић, в. асистент; Драгана Тепић, в. асистент 
Условљеност другим предметима Облик условљености 
- - 
Циљеви изучавања предмета 
Циљ предмета је да се студенти упознају са концептом и могућностима параметарског пројектовања простора као алата за 
оптимизацију употребе просторних и природних ресурса у пројектовању и планирању, као и са софтверима који су му на 
располагању. Поред упознавања битно је да студенти знају како кроз алгоритам и кориштење рачунара ове параметре 
дефинисати и контролисату у дигиталном окружењу како би могли претпоставити одвијање одређених просторних процеса.    
Исходи учења (стечена знања) 

- Судент ће развити свијест о комплексности које узрокују процеси који се одвијају у неком простору; 
- Студент ће моћи препознати и дефинисати параметре у архитектонском/урбанистичком пројекту битне за 

функционалност тог пројекта, а затим и предложити могућност његове оптимизације; 
- Студент ће знати дефинисати ове порцесе кроз софтверски алгоритам; 
- Студент ће моћи провјерити учинковитост ових параметара кроз дигитални модел или макету;    

Садржај предмета 
- Увод у теорију и принципе параметарског моделовања у циљу пројектовања одрживe и отпорнe грађене средине; 
- Упознавање техника и софтвера за параметарско моделовање и примјена у различитим размјерама; 
- Принцип и могућности симулације унутар софтвера за параметарско пројектовање; 
- Симулација кроз дигитални модел; 
- Симулација кроз физички модел. 

Методе наставе и савладавање градива 
Студенти ће се током семестра упознавати са теоријским дијелом предмета, радећи анализе и упознавајући се софтверима за 
рад. На крају семестра, студенти ће радити радионицу гдје ће кроз индивидуалне пројекте примијенити параметарске алате 
за оптимизацију пројекта. 
Литература 
Обавезна 
Wassim Jabi. Parametric Design for Architecture. Laurence King Publishing (2013) 
Michael Hensel, Achim Menges, Michael Weinstock. Emergence_ Morphogenetic Design Strategies. Academy Press (2004) 
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Додатна 
Helmut Pottmann, Andreas Asperl, Michael Hofer, Axel Kilian, Daril Bentley. Architectural Geometry. Bentley Institute Press (2007) 
Robert Woodbury. Elements of Parametric Design. Routledge (2010) 
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Облици провјере знања и оцјењивање 
 
Похађање наставе 5 Семинар 70 Завршни испит  10  
Активност на настави 5 Колоквијуми 10 Укупно  100 бодова 
Посебна назнака за предмет 
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