LOSY ABSOLWENTÓW 2018 r.
II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie

Zebraliśmy informacje o losach 257 tegorocznych absolwentów (89,86%).
1. Naukę będzie kontynuować 239 absolwentów, tj. 93%.
2. 233 tegorocznych maturzystów (97,49%) rozpocznie studia, a 6 podejmie naukę
w szkołach policealnych.
3. Nasi absolwenci będą studiować:
 89,7% na uczelniach publicznych (209 osoby),
 9,01% na uczelniach niepublicznych (21 osób),
 1,29% za granicą – w Wielkiej Brytanii i USA (3 osoby).
4. Na uczelniach publicznych 43,54% absolwentów II LO będzie studiować na
uniwersytetach, a 37,8% na uczelniach technicznych.
5. Nasi absolwenci zdobyli m.in. indeksy następujących uczelni:
 Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 22,32% (52 absolwentów),
 Politechniki Poznańskiej w Poznaniu 20,60% (48 absolwentów),
 Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu 10,73% (25 absolwentów),
 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 5,58% (13 absolwentów),
 Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 4,72% (11 absolwentów),
 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 4,29% (10 absolwentów),
 Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 4,29%
(10 absolwentów)
a także: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (9 absolwentów), Uniwersytetu
Warszawskiego w Warszawie (7), Politechniki Warszawskiej w Warszawie (4),
Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu (4), Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie (3), Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
(2), Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu (2), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w Warszawie (2), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
(1), Akademii Morskiej w Szczecinie (1), Akademii Muzycznej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy (1), Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława
Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu (1), Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach (1), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie (1), Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1), Uniwersytetu Łódzkiego
w Łodzi (1), Uniwersytetu Opolskiego w Opolu (1), Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie (1), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (1), Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie (1)

oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (10), Wyższej Szkoły Zdrowia Urody
i Edukacji w Poznaniu (5), Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu (2),
Collegium Da Vinci w Poznaniu (1), Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego w Krakowie (1), Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (1), Wyższej
Szkoły Technicznej w Katowicach (1).
6. Kierunki najczęściej wybierane przez naszych absolwentów to:
 finanse i rachunkowość (15)
 prawo (15) w tym m.in. prawo ekonomiczne, prawo europejskie, prawo w biznesie
 automatyka i robotyka (13)
 logistyka (8)
 chemia (7)
 kosmetologia (7)
 mechanika i budowa maszyn (7)
 pielęgniarstwo (7)
 budownictwo (6)
 architektura (5)
 dietetyka (5)
 mechatronika (5)
 lekarski (5)
 zarządzanie (5)
oraz biologia (4), biotechnologia (4), farmacja (4), informatyka (4), filologia polska
(4), pedagogika (4), praca socjalna (4), zarządzanie i inżynieria produkcji (4),
elektronika (3), elektrotechnika (3), fizjoterapia (3), lingwistyka stosowana (3),
psychologia (3), transport (3), biologia i zdrowie człowieka (2), biznes
międzynarodowy (2), ekonomia (2), filologia rosyjska (2), gospodarka przestrzenna
(2), inżynieria środowiska (2), pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (2),
położnictwo (2), technologia chemiczna (2), teleinformatyka (2), zarządzanie
i inżynieria produkcji (2), zarządzanie i prawo w biznesie (2), analityka medyczna (1),
architektura krajobrazu (1), architektura przestrzeni informacyjnych (1),
bezpieczeństwo narodowe (1), biologia sądowa (1), Buisness Management in Tourism
(1), budowa maszyn i pojazdów (1), cyberbezpieczeństwo (1), dziennikarstwo (1),
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1), edukacja techniczno-informatyczna (1),
elektrokardiologia (1), filmoznawstwo i kultura mediów (1), filologia angielska (1),
filologia angielska z pedagogiką (1), filologia czeska (1), filologia germańska (1),
filologia języka angielskiego i języka chińskiego w mediach i biznesie (1), filozofia
(1), fizyka teoretyczna (1), fizyka techniczna (1), geodezja i kartografia (1), geografia
(1), geoinformacja (1), geologia inżynierska (1), grafika (1), grafika i multimedia (1),
informatyka i ekonometria (1), International Business Finance (1), inżynieria
akustyczna (1), inżynieria biomedyczna (1), inżynieria chemiczna i procesowa (1),
inżynieria farmaceutyczna (1), inżynieria odnawialnych źródeł energii (1), inżynieria
zarządzania (1), kognitywistyka (1), komunikacja społeczna (1), matematyka (1),
mikrobiologia (1), nauczanie elementarne z językiem angielskim (1), nauczanie języka
angielskiego (1), pedagogika specjalna (1), Power Engineering (1), prawo i finanse

(1), socjologia (1), technologia drewna (1), towaroznawstwo (1) weterynaria (1),
zarządzanie państwem (1), zdrowie publiczne (1), zintegrowane planowanie rozwoju
(1), zootechnika (1).
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