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nad dwa lata pracował w Institute for Mi cro -
structural Sciences, National Re se arch Coun cil
of Canada w Ottawie. Po powrocie do Polski
pra cował w Zakładzie Zagrożeń Wibro akus -
tycz nych w Centralnym Instytucie Ochrony
Pra cy — Państwowym Instytucie Badaw czym,
na stanowiskach adiunkta i do centa (w latach
1996–2011). Od 2004 roku pracuje na sta no -
wisku adiunkta w Instytucie Ra dio elektroniki na
Wydziale Elektroniki i Tech nik Infor ma cyj nych
Politechniki Warszawskiej. 

Badania, którymi zajmuje się Jan Żera, obej -
mują akustykę i elektroakustykę w zakresie
dźwięków słyszalnych. W ramach zatrudnienia
w Uniwersytecie Muzycznym Fry de ry ka Cho -
pina prowadził prace dotyczące akustyki ins tru -
mentów muzycznych, słuchowej oceny urzą -
dzeń elektroakustycznych, au diometrii oraz ba -
dania podstawowe z dzie dziny psychoakustyki,
dotyczące zależności między cechami fi zycz -
nymi dźwięków i ich percepcją. Prace z za kre -

ż e r a

JAN
ALEKSANDER ŻERA
Jan Aleksander Żera, urodzony 11 maja 1953
ro ku w Warszawie, jest absolwentem VI Li ce -
um Ogólnokształcącego im. Tadeusza Rej ta na
w Warszawie oraz Państwowej Szko ły Mu zycz -
 nej II stopnia im. Józefa Elsnera w War sza wie.
W latach 1971–1976 studiował na Wy dziale
Elektroniki Politechniki War szaw skiej, uzys ku -
jąc dyplom magistra inży nie ra telekomunika-
cji. W latach 1975–1980 kontynuował wy -
kształ  ce nie muzyczne w Aka demii Muzycz nej
im. Fryderyka Chopina w War szawie (obecnie
Uniwersytet Muzycz ny Fryderyka Chopina).
W 1990 roku uzyskał stopień naukowy dok to -
ra nauk technicznych w Instytucie Tele ko mu -
nikacji i Akustyki Po li techniki Wrocławskiej.
W 2004 roku uzyskał na Wydziale Elek tro ni ki
i Technik Infor ma cyj nych Politechniki War -
szaw skiej stopień doktora habilitowanego nauk
technicznych (w zakresie elektroniki).

Jan Żera podjął pracę zawodową w 1976
ro ku, w Katedrze Akustyki Muzycznej na Wy -
 dziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Mu -
zycz nego Fryderyka Chopina w War sza wie,
gdzie pracuje do dzisiaj, obecnie na sta no  wi sku
profesora nadzwyczajnego. W la tach 1983–
–1984, jako stypendysta Instytutu Szwedz kie -
go, spędził cztery miesiące w Kun gliga Teknis -
ka Högskolan w Sztokholmie, gdzie prowadził
badania dotyczące syntezy mowy. W latach
1990–1993, jako stypendysta Fun dacji Ful -
brigh ta, prowadził badania w dzie dzinie psy -
cho akustyki, pracując na University of Flo ri da
w Gainesville, USA. Po zakończeniu pobytu
sty pendialnego w USA w 1993 roku, przez po -
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su psychoakustyki obejmowały m.in. badania
postrzegania wysokości dźwięków o złożonej
strukturze widma częstotliwościowego, wpły -
wu zmian czasowych i fazowych składowych
częstotliwościowych na percepcję dźwięku,
badania kierunkowości słyszenia oraz badania
czynników wpływających na percepcję bar wy
dźwięku. Prace z zakresu percepcji dźwięku,
kontynuowane w czasie pobytu w Stanach
Zjed noczonych, zakończyły się kilkoma pub -
likacjami przywoływanymi w niektórych pod -
ręcznikach akademickich poświęconych per-
cepcji dźwięku. Pobyt w Kanadzie wiązał się
ze zmianą profilu pracy w kierunku zagadnień
technicznych — pomiarów i oce ny konstrukcji
nauszników przeciwhałasowych wyposażo-
nych w układy aktywnej redukcji hałasu. Wy   -
ni  ki tych prac zostały uwzględnione przez
ro bo czą grupę normalizacyjną ISO przy op ra   -
co wa niu normy odnoszącej się do oceny
ochron ników słuchu wyposażonych w tego ro -
dzaju układy redukcji hałasu. Pracując w Cen -
tralnym Instytucie Ochrony Pracy — Pań st wo -
wym Instytucie Ba dawczym, Jan Żera kierował
badaniami w obszarze dźwiękowej sygnali za -
cji bezpieczeństwa oraz badaniami ochron ni -
ków słuchu szczególnie w zakresie odnoszą -
cym się do ich właściwości przy narażeniu na
od działywanie hałasu impulsowego o du żych
poziomach ciśnienia akustycznego, występu -
ją cego w niektórych gałęziach przemysłu oraz
podczas ćwiczeń i działań wojskowych. W ra -
mach tych badań poszukiwane były związki
mię dzy klasycznymi parametrami ochronni-
ków i ich cechami charakteryzującymi tłu mie -
nie dźwięków impulsowych. 

Jan Żera jest autorem lub współautorem
25 artykułów w recenzowanych czasopis mach
naukowych, 53 artykułów w materiałach kon -
ferencji międzynarodowych oraz 19 artykułów
w materiałach konferencji krajowych. Po 1995
roku kierował dziewięcioma projektami ba -
daw czymi oraz uczestniczył jako wykonawca
w siedmiu projektach badawczych krajowych
i sześciu programach Unii Europejskiej. Opra -
cował i prowadzi w Politechnice War szaw skiej
autorskie wykłady i laboratorium „Podstawy
sły szenia i percepcja dźwięku”, „Akustyka mu -
zyczna” oraz kurs „Sound: Hearing and Acous -
tical Measurements”, prowadzony w ra mach
pro gramu ATHENS. Prowadzi także wykłady
z zakresu akustyki ogólnej, elektroakustyki,
akus tyki muzycznej i psychoakustyki w Uni -
wer sytecie Muzycznym Fryderyka Cho pina
oraz wykłady na kursach organizowanych
przez Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz
Pol skie Radio. Jako ekspert pracował w nor -
ma lizacyjnych grupach roboczych ISO, CEN
i PKN. Od 1978 roku jest członkiem Pol skie go
Towarzystwa Akus tycznego, obecnie zrze szo -
nym w Euro pej skim Stowarzyszeniu Akus tycz -
nym. Od 1990 roku jest członkiem Ame ry kań -
skiego To wa rzystwa Akustycznego. W ka dencji
2007–2010 był członkiem Komitetu Akustyki
Polskiej Aka demii Nauk, a od 2005 roku jest
członkiem Rady Naukowej Centralnego Ins ty -
tutu Pracy — Państwowego Instytutu Badaw -
cze go. Dwu krotnie otrzymał Nagrodę Rek to ra
Uni wer sytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Lubi narciarstwo, spływy kajakowe i, po -
mi mo braku jakichkolwiek w tym kierunku
upraw  nień, żeglarstwo.
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