LOSY ABSOLWENTÓW 2019
II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie

Zebraliśmy informacje o losach 178 (70,08%) tegorocznych absolwentów z klas 3a, 3b, 3c,
3d, 3f, 3g, 3h.
1. 171 absolwentów (96,07%) będzie kontynuować naukę:
 168 (98,25%) rozpocznie studia,
 3 podejmie naukę w szkołach policealnych.
2. Nasi absolwenci będą studiować:
 na uczelniach publicznych – 94,05% (158),
 na uczelniach niepublicznych – 4,76% (8),
 za granicą (w Wielkiej Brytanii i Kanadzie) – 1,19% (2).
3. 63 (40,91%) absolwentów będzie studiować na publicznych uczelniach technicznych,
a 59 (38,31%) na uniwersytetach.
4. Nasi absolwenci zdobyli indeksy następujących uczelni:
 Politechniki Poznańskiej w Poznaniu 31,82% (49),
 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 22,73% (36),
 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 4,54% (7),
 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 4,54% (7),
 Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu 3,89% (6),
a także:
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (5), Uniwersytetu Warszawskiego
w Warszawie (5), Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu (5), Uniwersytetu
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (4), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie (3), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (3), Uniwersytetu
Łódzkiego w Łodzi (3), Politechniki Gdańskiej w Gdańsku (2), Politechniki
Warszawskiej w Warszawie (2), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2),
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2), Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
(2), Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (1),
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (1), Akademii
Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (1), Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (1),
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (1), Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (1), Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie (1), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie (1), Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu (1), Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie (1)

oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (4), Akademii HumanistycznoEkonomicznej w Łodzi (1), Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (1), SWPS
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu (1), Wyższej Szkoły
Umiejętności Społecznych w Poznaniu (1).
5. Kierunki najczęściej wybierane przez naszych absolwentów to:
 mechanika i budowa maszyn (13),
 anglistyka (7),
 automatyka i robotyka (7),
 finanse i rachunkowość (7),
 informatyka (7),
 psychologia (6),
oraz: architektura (4), biotechnologia (4), elektrotechnika (4), fizjoterapia (4),
logistyka (4), prawo (4), budownictwo (3), położnictwo (3), psychologia w biznesie
(3), zarządzanie i inżynieria produkcji (3), dietetyka (2), ekonomia (2), English
Linguistics, Theories, Interfaces, Technologies (2), farmacja (2), germanistyka (2),
historia (2), informatyka i ekonometria (2), inżynieria biomedyczna (2), inżynieria
materiałowa (2), inżynieria zarządzania (2), lingwistyka stosowana (2), matematyka
(2), mechatronika (2), niderlandystyka (2), pedagogika specjalna (2), prawo
europejskie (2), stosunki międzynarodowe (2), technologia chemiczna (2), zarządzanie
(2), architektura krajobrazu (1), architektura wnętrz (1), bezpieczeństwo wewnętrzne
(1), budownictwo zrównoważone (1), chemia (1), cyberbezpieczeństwo (1),
elektronika i telekomunikacja (1), Engineering Management (1), Engineering
Management with Commerce (1), etnolingwistyka (1), etnologia (1), filmoznawstwo
i kultura mediów (1), filologia germańsko-rosyjska (1), filologia polska (1), grafika
(1), geodezja i kartografia (1), geografia (1), historia, archiwistyka i zarządzanie
dokumentacją (1), informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (1), inżynieria systemów
(1), inżynieria środowiska (1), języki obce w mediach i biznesie (1), językoznawstwo
i nauka o informacji (1), kulturoznawstwo (1), lingwistyka dla biznesu (1), lingwistyka
stosowana angielsko-niemiecka (1), mikrobiologia (1), musical (1), nawigacja (1),
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (1), pielęgniarstwo (1), pedagogika (1),
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (1), politologia (1), polonistyka –
komparatystyka (1), praca socjalna (1), technologia drewna (1), teleinformatyka (1),
weterynaria (1), wschodoznawstwo (1), wychowanie fizyczne (1), zarządzanie
państwem (1), zintegrowane planowanie rozwoju (1), zootechnika (1).
6. 4 absolwentów podjęło pracę (także za granicą), 1 uczestniczy w programie Au Pair in
America, a 1 rozpoczął nowicjat w Klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny
w Wielkim Klinczu.
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