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W dniu 21ego lutego 1997,przywodcy Amerykanskiego Zrzeszenia Psychologow po wielu latach 

planowania zatwierdzili nowy wydzial 52, “Miedzynarodowa Psychologia”. Jego misja ma na celu “poszerzyc 
rozwoj miedzynarodowej wspulpracy miedzy psychologami w zakresie poszerzania wiedzy, wspierania wizytacji, 
wspierania miedzy kulturowych badan w uzyciu klinicznym, ruwniez aby promowac objektywy APA.”  

 
Przez pierwsze 10 lat, 52 udowodnilo w wiele sposobow ze jest nietypowo aktywnym wydzialem APA. 

(1) Opublikowalo cieszacy sie dobra reputacja magazyn Miedzynarodowy Biuletyn Psychologiczny, ktorego 
redaktorem jest Senel Poyrazil, zawierajacy orginalne artykuly na temat Psychologi swiatowej, napisane przez 
elitarnych psychologow oraz innych.  (2) Stworzylo strone internetowo pod kierownictwem Richard Velayo I 
Shay Mann, www.internationalpsychology.net, ktora udostepnia aktualne wiadomosci dla czlonkow.  (3) 
Organizuje program co roku w Sierpniu na Spotkaniu APA, ktory udostepnia psychologom prezentacje ich pracy. 
Pierwszy program ktory odbyl sie w 1998 roku, zaprezentowal 120 naukowcow z 39 krajow. (4) Wydaje co 
roczne nominancje w kategoriach takich jak; psychologia miedzynarodowa, mentor, badania studenckie, bania 
zenskie/pluciowe. (5) Umozliwia czlonkom udzial w waznych projektach, siec 70 zwiazkow miedzynarodowych, 
biuletyn e-mailowy prowadzony przez Richard Velayo, nowa miedzynarodowa seria ksiazek w zakresie 
psychologi opublikowane przez Uwe Gielen oraz Harold Takooshian, rabaty na ksiazki i inne produkty dla 
czlonkow.  

 
Od poczatku 52 bylo aktywnie popierane przez liderow APA,wlacznie z Dyrektorem Naczelnym 

Raymond D..Fowler . Czterech z pierwszych prezydentow 52 byli prezydentami calej APA(zaznaczeni przez * tu) 
Prezydenci Ernst Beier, Florence Denmark, *Gloria Gottsegen,Frank Farley, *Charles Spilberger,,*Harold 
Takooshian, Richard Velayo, Norman Abeles,*Joy K. Rice, Michael J. Stevens, Uwe P. Gielen, Lynn H. Collins. 
Wydzial ten blisko wspulpracuje z komitetem APA do spraw meidzynarodowych zwiazkow 
psychologicznych(CIRP), zalozonym w 1944 roku, pozwalajac psychologom i studentom z USA i innych krajow 
swiata na wstapienie do miedzynarodowego wydzialu i stac sie aktywnym za drobna roczna oplata czlonkowska. 
W 2008 odplata ta wynosila 15$ od studentow i 30$ od psychologow. Po blizsze informacje prosze sprawdzic 
strone internetowa 52, www..internationalpsychology.net. 

 
W dzisiejszych czasach 52 jest jedna z szesciu miedzynarodowych organizacji czlonkowskich, kazda 

posiada swoja nie typowa misje. (Stevens&Wedding, 2006) 
IAAP(zalozony w 1920) jest miedzynarodowym zwiaskiem psychologi w zastosowaniu. Obecnie liczy 

2,000 czlonkow w okol swiata,Oferuje kwartalnik (Miedzynarodowy przeglad psychologi w zastosowaniu). 
ICP (1941) Miedzynarodowy konsul psychologow. Obecnie 800 czlonkow w okol swiata, oferuje 

kwartalno publikacje wiadomosci ( Miedzynarodowy Psycholog), oraz co roczne zebranie. ( 
www.icppsych.tripod.com).  

IACCP (1972) jest miedzynarodowym wydzialem miedzykulturowej psychologi obecnie posiada 800 
czlonkow wokul swiata, oferuje dwu miesiecznik Journal of Cross-cultural Psychology, I co dwu letnie zebranie.( 
www.iaccp.org).  

IUPsyS (1951) jest miedzynarodowym zwiaskiem nauk psychologicznych. Jest zwiaskiem 64 krajow 
czlonkowskich (bez indiwidualnego czlonkowstwa) publikuje Interantional Journal of Psychology, oraz 
organizuje co cztero letni kongres psychologi. (www.iupsys.org). 

IPSO (1999) jest miedzynarodowa studentska organizacja psychologiczna, powstajaca nowa grupa 
zlorzona ze studentow ruznych krajow. (www.psychology students.org) 
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 Zrudla: Stevens, M. J., & Wedding, D. (2006). (Eds). Psychology: IUPsyS Global Resource CD, 2006. Hove, 
UK: Psychology Press. (www.scores.co.uk). 
 
** Na podstawie orginalnego streszczenia 52 pszygotowanego w 2008 roku przez jego publicystow: John D. 
Hogan, Rivka Bertisch Meir, Mercedes A. McCormick, Harold Takooshian. 
 


