LOSY ABSOLWENTÓW 2021
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie
Zebraliśmy informacje o losach 208 tegorocznych absolwentów.
1. 198 absolwentów (95,2%) będzie kontynuować naukę:
• 197 absolwentów (99,5%) rozpocznie studia,
• 1 absolwentka podejmie naukę w szkole policealnej.
2. Nasi absolwenci będą studiować:
• na uczelniach publicznych – 186 absolwentów (94,42%),
• na uczelniach niepublicznych – 10 absolwentów,
• zagranicą (na Ukrainie) – 1 absolwentka.
3. Nasi absolwenci zdobyli indeksy następujących uczelni:
• Politechniki Poznańskiej w Poznaniu 23,27% (37),
• Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 23,27% (37),
• Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 12,58% (20),
• Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu 10,7% (17),
a także:
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (10), Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu (7), Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu
(3), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
(2), Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (2), Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2), Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (2),
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (1),
Politechniki Gdańskiej w Gdańsku (1), Politechniki Warszawskiej w Warszawie
(1), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1), Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu (1), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
(1), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (1), Uniwersytetu
Warszawskiego (1), Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie (1)
oraz
Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu (2), Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie (1), Collegium da Vinci w Poznaniu (1), Collegium
Humanum Filia w Poznaniu (1), Uniwersytetu SWPS w Poznaniu (1),
Uniwersytetu Łazarskiego w Warszawie (1), Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu (1), Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie (1).
4. Kierunki najczęściej wybierane przez naszych absolwentów to:
• finanse i rachunkowość (11),
• lekarski (10),
• prawo (9),
• psychologia (8),
• automatyka i robotyka (6),

• ekonomia (6),
• zarządzanie (6),
• mechanika i budowa maszyn (5)
oraz
architektura (4), analityka medyczna (4), farmacja (4), informatyka
algorytmiczna (4), kosmetologia (4), logopedia (4), zarządzanie i inżynieria
produkcji (4), bezpieczeństwo wewnętrzne (3), biotechnologia (3),
elektronika i telekomunikacja (3), elektrotechnika (3), filologia angielska (3),
filologia polska (3), lingwistyka stosowana (3), logistyka (3), mechatronika
(3), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (3), administracja (2),
archeologia (2), dietetyka (2), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2),
finanse, audyt i inwestycje (2), germanistyka (2), historia (2), jakość i rozwój
produktu (2), międzynarodowe stosunki gospodarcze (2), pedagogika (2),
stomatologia (2), architektura krajobrazu (1), architektura wnętrz (1),
automatyka przemysłowa (1), bezpieczeństwo i higiena pracy (1),
bioinformatyka (1), budownictwo (1), chemia (1), cyberbezpieczeństwo (1),
ekoenergetyka (1), elektromobilność (1), energetyka (1), filologia angielsko
-chińska (1), filologia angielsko-rosyjska (1), filologia szwedzka (1), filozofia
(1), fizjoterapia (1), geoanaliza (1), geoinformacja (1), geodezja i kartografia
(1), grafika (1), informatyczne systemy automatyki (1), informatyka (1),
informatyka stosowana (1), inteligentna elektronika (1), international trade
(1), inżynieria chemiczna i procesowa (3), inżynieria środowiska (1),
inżynieria zarządzania (1), kognitywistyka (1), kryminologia (1),
kulturoznawstwo (1), leśnictwo (1), lotnictwo i kosmonautyka (1), malarstwo
(1), matematyka komputerowa (1), matematyka stosowana (1), matematyka
w technice (1), ochrona środowiska (1), odnawialne źródła energii (1),
optyka (1), pedagogika specjalna (1), prawno-ekonomiczny (1), psychologia
w zarządzaniu (1), resocjalizacja (1), technologia chemiczna (1),
teleinformatyka (1), wizaż i stylizacja (1), zarządzanie finansami
i rachunkowość (1), zarządzanie i prawo w biznesie (1), zootechnika (1).
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