
LOSY ABSOLWENTÓW 2015 r.  

II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Koninie 
 

 

Zebraliśmy informacje o losach 209 tegorocznych maturzystów (87,82%).  

 

1. Naukę będzie kontynuować 99,04% absolwentów. 

 2 osoby nie podejmą nauki ze względu na wyjazd zagranicę i podjęcie pracy.  

 

 

2. 99,52% rozpocznie studia, a 1 absolwent podejmie naukę w szkole policealnej. 

 
 

 

3. Nasi absolwenci będą studiować: 

 96,6%  na uczelniach publicznych 

 2,91 %  na uczelniach niepublicznych 

 1 osoba zagranicą. 
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4. Na uczelniach publicznych absolwenci II LO będą studiować:   

 40,7%  na uniwersytetach 

 37,19%  na uczelniach technicznych 

 9,55%  na uczelniach ekonomicznych 

 8,04%  w wyższej szkole zawodowej 

 2,51%  na uczelniach medycznych 

 1,01%  na uczelniach wojskowych 

 1,01%  na akademii wychowania fizycznego. 

 
 

5. 95,17% będzie studiować w trybie stacjonarnym. 

 

 

6. Nasi absolwenci zdobyli indeksy:  

 Politechniki Poznańskiej w Poznaniu 27,32% (56 absolwentów) 

 Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 26,34% (54 absolwentów) 

 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 8,78% (18 absolwentów) 

 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 7,8% (16 absolwentów) 

 Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu 6,83% (14 absolwentów) 

 Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu 3,9% (8 absolwentów) 

 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2,44% (5 absolwentów) 

a także Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (4), Uniwersytetu 

Warszawskiego w Warszawie (4), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (3), 

Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (3), Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego 

w Poznaniu (2), Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu (2), Akademii Górniczo-

Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie (1), Akademii Morskiej w Szczecinie (1), Akademii 

Obrony Narodowej w Warszawie (1), Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie (1), 

Politechniki Łódzkiej w Łodzi (1), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1), 

Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (1), Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1), 
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Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1), Wyższej Szkoły Oficerskiej Szkół 

Powietrznych w Dęblinie (1)  

oraz Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu (2), SWPS Uniwersytetu 

Humanistycznospołecznego w Poznaniu (1), Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (1), 

Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (1), Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji                  

im. Mieszka I w Poznaniu (1). 

 
 

7. Kierunki wybierane przez naszych absolwentów to:   

 prawo 9,18% (19 absolwentów) – w tym prawo administracyjne, ekonomiczne 

 pedagogika 8,7% (18 absolwentów) – w tym pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 

specjalna, edukacja elementarna z językiem angielskim, edukacja wczesnoszkolna                

i przedszkolna z językiem angielskim 

 budownictwo 6,76% (14 absolwentów) 

 finanse i rachunkowość 4,35% (9 absolwentów) 

 mechanika i budowa maszyn 3,86% (8 absolwentów) 

 informatyka  2,9% (6 absolwentów) 

 ekonomia 2,9% (6 absolwentów) 

 inżynieria zarządzania 2,9% (6 absolwentów) 

 filologia germańska 2,42% (5 absolwentów) 

 logistyka 2,42% (5 absolwentów) 

oraz administracja, amerykanistyka, architektura, archiwistyka, automatyka i robotyka, 

bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, biologia, biotechnologia, chemia, 

chemia kosmetyczna, dietetyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, elektronika, 

elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, farmacja, filologia angielska, 

filologia rosyjsko-angielska, filologia romańska, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, 

geoinformacja, historia; hotelarstwo, gastronomia i dietetyka; gospodarka przestrzenna, 

informatyka i ekonometria, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, inżynieria 

produkcji i zarządzania, inżynieria systemów, inżynieria środowiska, komunikacja 

wizerunkowa, kosmetologia, logopedia z audiologią, lotnictwo, lotnictwo i kosmonautyka, 
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matematyka i ekonomia, mechatronika; medycyna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, 

politologia, psychologia; sztuka, media i projektowanie; ratownictwo medyczne, socjologia, 

stomatologia, technologia żywienia, transport, technologia chemiczna, weterynaria, 

zarządzanie, zdrowie publiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: psycholog Magdalena Kanecka 


