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lege students. Universities only occasionally conduct special classes which aim at 
developing interpersonal skills (Romanowska-Tołłoczko et al., 2012).

Th e methods of such activities have been widespread in the United States for 
many years already. Th e off ers of training courses are addressed to persons who are 
engaged in the so-called caring professions, in which it is necessary to have a high 
emotional competence and social skills to cope with stress.

Th e starting point for the creation of educational programs, among other things, 
is the concept of emotional intelligence, whose elements allow for establishing the 
general framework of emotional competences, both personal and social, which 
determine the eff ective functioning in the professional role (Lewandowska, 2009). 
Th erefore, these programs include self-awareness improving activities, self-regula-
tion, motivation, empathy and social skills. Among the latter, the most important 
skills are: creating relationships, leadership, communication, infl uencing the lives 
of others, catalyzing change and mitigation of confl icts (Goleman, 1999).

Classes focused on developing the above-mentioned skills and infl uencing 
personal development of students should be conducted in all universities, and 
especially in these which are preparing their students to work in direct and close 
contact with other people.
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