LOSY ABSOLWENTÓW 2020
II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie
Zebraliśmy informacje o losach 202 tegorocznych absolwentów.
1. 195 absolwentów (96,53%) będzie kontynuować naukę:
 191 (97,95%) rozpocznie studia,
 4 podejmie naukę w szkołach policealnych.
2. Nasi absolwenci będą studiować:
 na uczelniach publicznych – 90,05% (172),
 na uczelniach niepublicznych – 6,28% (12),
 zagranicą (w Wielkiej Brytanii i Niemczech) – 3,66% (7).
3. 97 (55,11%) absolwentów będzie studiować na publicznych uniwersytetach,
a 76 (43,18%) na uczelniach technicznych.
4. Nasi absolwenci zdobyli indeksy następujących uczelni:
 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 29,55% (52),
 Politechniki Poznańskiej w Poznaniu 21,02% (37),
 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 11,36% (20),
 Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu 6,25% (11),
a także:
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (8), Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie (6), Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu (6), Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (5), Uniwersytetu Wrocławskiego
we Wrocławiu (5), Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (4), Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu (3), Politechniki Gdańskiej w Gdańsku (2),
Politechniki Warszawskiej w Warszawie (2), Uniwersytetu Warszawskiego
w Warszawie (2), Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
(1), Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (1),
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku (1), Politechniki Białostockiej
w Białymstoku (1), Politechniki Łódzkiej w Łodzi (1), Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie (1), Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (1), Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie (1), Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1),
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1), Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (1)
oraz
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (3), Collegium Humanum – Szkoły Głównej
Menedżerskiej w Warszawie (2), Uniwersytetu SWPS w Poznaniu (2), Wyższej
Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu (2), Wyższej Szkoły Prawa we
Wrocławiu (1), Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (1).
5. Kierunki najczęściej wybierane przez naszych absolwentów to:
 filologia angielska (11),
 prawo (6),

 informatyka (5),
 inżynieria mechaniczna (5),
 inżynieria zarządzania (5),
 zarządzanie (5),
 zarządzanie i inżynieria produkcji (5)
oraz
architektura (4), ekonomia (4), filologia polska (4), finanse, audyt i inwestycje (4),
gospodarka przestrzenna (4), informatyka i telekomunikacja (4), logistyka (4),
matematyka (4), mechanika i budowa maszyn (4), prawo europejskie (4), automatyka
i robotyka (3), dietetyka (3), energetyka (3), farmacja (3), psychologia (3),
teleinformatyka (3), automatyka, robotyka i elektrotechnika (2), biotechnologia (2),
chemia (2), finanse i rachunkowość (2), fizyka (2), kosmetologia (2), japonistyka (2),
lotnictwo i kosmonautyka (2), pielęgniarstwo (2), psychologia biznesu (2), pedagogika
(2), administracja (1), akustyka (1), archeologia (1), architektura krajobrazu (1),
bałkanistyka (1), bankowość i finanse (1), bezpieczeństwo wewnętrzne (1), biofizyka
(1), biologia i zdrowie człowieka (1), budownictwo lądowe i wodne (1), chemia
kosmetyków i farmaceutyków (1), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1),
e-marketning w sprzedaży (1), elektronika (1), elektronika i telekomunikacja (1),
elektrotechnika (1), energetyka (1), filologia angielska z pedagogiką (1), filologia
chorwacka z językiem serbskim (1), filologia germańska (1), filologia hiszpańska (1),
filologia rosyjsko-angielska (1), filologia wietnamska (1), filozofia (1), finanse (1),
fizjoterapia (1), fizyka techniczna (1), geoinformacja (1), geologia (1), geodezja (1),
geodezja i kartografia (1), gospodarka turystyczna (1), informatyka i ekonometria (1),
informatyka z matematyką (1), informatyka i zarządzanie (1), inżynieria biomedyczna
(1), inżynieria chemiczna i procesowa (1), inżynieria materiałowa i fizyka techniczna
(1), inżynieria lądowa i środowiska (1), inżynieria lądowa i transportu (1), inżynieria
lotnicza (1), inżynieria materiałowa (1), inżynieria systemów (1), inżynieria
elektroniczna i komputerowa (1), inżynieria środowiska i energetyki (1), jakość
i rozwój produktu (1), kryminalistyka i kryminologia (1), kognitywistyka (1),
kulturoznawstwo (1), kynologia (1), leśnictwo (1), matematyka w technice (1),
mechatronika (1), medycyna (1), międzynarodowe stosunki gospodarcze (1), ochrona
środowiska (1), odnawialne źródła energii i gospodarowanie odpadami (1),
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (1), pedagogika specjalna (1), prawnoekonomiczny (1), prawo i kryminologia (1), prawo w biznesie (1), programowanie
gier komputerowych (1), psychologia i kognitywistyka (1), rachunkowość i finanse
biznesu (1), resocjalizacja (1), reżyseria dźwięku (1), sinologia (1), socjologia (1),
stosunki międzynarodowe (1), taniec w kulturze fizycznej (1), technologia drewna (1),
technologia materiałowa i wzornictwo tekstyliów (1), technologia żywności i żywienia
człowieka (1), turystyka (1), turystyka i krajoznawstwo (1), włókiennictwo i przemysł
mody (1), zarządzanie finansami i rachunkowość (1), zarządzanie i prawo w biznesie
(1), zarzadzanie państwem (1), zootechnika (1).
6. 4 absolwentów podjęło pracę.
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