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1997 február 21-én, sok éves tervezést követően, az Amerikai Pszichológiai 
Társaság  vezetői jóváhagytak egy új 52-es osztályt, a “Nemzetközi Pszichológia 
Osztaly”.  
Küldetése, hogy “elősegítse a pszichológusok közötti nemzetközi kapcsolatok 
fejlődését és kiteljesedését olyan területeken, mint az ismeretek megosztása, 
látogatások bátorítása, interkultúrális kutatás ösztönzése, klinikai gyakorlat 
fejlesztése és az APA általános céljainak előmozdítása.”   
 
 A létrehozása utáni első öt évben 52 több szempontból is az APA szokatlanul 
aktív részlegének bizonyult. (1) Ivan Kos szerkesztésében egy nagyszerű hirlevelet  
(The International Reporter) jelentetett meg, amely  vezető pszichológusok és 
mások nemzetközi pszichológiáról szóló, máshol el nem érhető eredeti cikkeit 
tartalmazta. (2) William Masten és Mustafa Baloglu webmesterek vezetésével 
létrehozott egy honlapot (www.div52.org/), amely napra kész híreket kinál a 
tagok számára. (3)  Internet fórumot, és számos levelező listára való feliratkozást 
kínál tagjainak, hallgatóknak, tisztségviselőknek. (4) A minden augusztusban 
megtartott APA találkozón mozgalmas  programot kínál mely keretében tagjai és 
mások bemutathatják munkájukat. Az első 1998-as APA program keretében 39 
országból 120 előadó mutatta be munkáját. (5)  Évente 52 jelölt indul a Kiválóság 
Díj elnyeréséért: nemzetközi pszichológus, mentor, TDK , értekezés kutató, 
nő/gender kutató. (6) Tagjai aktívan résztvehetnek fontos projektekben,  
hozzáférésük van a Michael Stevens elnökletével működő Nemzetközi 
Kapcsolatok hálózatához, és árengedménnyel vásárolhatnak könyveket és egyéb 
termékeket. 
 
52  kezdettől élvezte az APA vezetőinek, többek között Raymond D. Fowler 
vezérigazgatónak, aktív támogatását. 52 első hét elnöke közül négy az APA elnöke 
is volt egyben ( *-al jelölve): Ernst Beier, Florence Dánia, * Gloria Gottsegen, Frank 
Farley, * Charles Spielberger, * Harold Takooshian, Richard Velayo,  * Norman 
Abeles.   



Ez az új részleg szorosan együtt működve az APA 1944-ben alapitott Nemzetközi 
Kapcsolatok a Pszichológiában Bizottságával (CIRP) lehetővé teszi, hogy  diákok és 
pszichológusok az USA-ból és a világ minden  részéről egy szerény évi díj 
ellenében csatlakozzanak és aktív munkát végezzenek a nemzetközi részlegben. 
2003-ban ez a díj 10 USD volt diákok és 20 USD szakmabeliek számára. 
 
Ma 52 egyike hat egyedi küldetéssel és nemzetközi tagsággal rendelkező 
szervezetnek (Overmier & Overmier, 2003): 
 
2. IAAP (alapítva 1920-ban) a Nemzetközi Alkalmazott Pszichológia Társaság . 
Jelenleg 2000 taggal rendelkezik világszerte, negyed évente jelentet meg hírlapot 
(Applied Psychology: An International Review), és négy évente tart kongresszust 
(www.iaapsy.org). 
3. ICP (1941) a Pszichológusok Nemzetközi Tanácsa. Jelenleg világszerte 1500 
taggal rendelkezik, negyed évente jelentet meg hírlevelet (International 
Psychologist), és évente tart kongresszust (www.icppsych.tripod.com). 
4. IACCP (1972) Nemzetközi Multikultúrális Pszichológiai Társaság. Jelenleg 800 
tagja van, 2 havonta jelentet meg hírlevelet,  a Journal of Cross-Cultural 
Psychology-t, és két évente tart találkozót (www.iaccp.org ). 
5.IUPsyS (1951) a Pszichológiai Tudományok Nemzetközi Szervezete. Ez egy 64 tag 
országot (nem egyéni tagot ) tömörítő szervezet, megjelenteti az International 
Journal of Psychology-t, és négy évente látja vendégül a Pszichológia Nemzetközi 
Kongresszusát (www.iupsys.org ). 
6.IPSO  (1999) a Pszichológia Nemzetközi Diák Szervezete, egy számos ország 
diákjaiból álló feltörekvő új csoport (www.psychologystudents.org ). 
 
További részletekért látogassa meg az APA Nemzetközi Részlegének honlapját, 
www.tamu-commerce.edu/orgs/div52.  
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