LOSY ABSOLWENTÓW 2017 r.
II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie

Zebraliśmy informacje o losach 224 tegorocznych absolwentów (86,82%).
1. Naukę będzie kontynuować 213 absolwentów, tj. 95,09%.
10 absolwentów podjęło pracę, a jeden absolwent będzie rozwijać swoje uzdolnienia
sportowe.
2. 211 tegorocznych maturzystów (99,06%) rozpocznie studia, a 2 podejmie naukę
w szkołach policealnych.
3. Nasi absolwenci będą studiować:
91,47% na uczelniach publicznych (193 osoby),
4,74% na uczelniach niepublicznych (10 osób),
3,79% za granicą – w Wielkiej Brytanii i Irlandii (8 osób).
4. Na uczelniach publicznych absolwenci II LO będą m.in. studiować:
45,07% na uniwersytetach,
30,05% na uczelniach technicznych,
7,77% na uczelniach ekonomicznych.
5. 96,17% będzie studiować w trybie stacjonarnym.
6. Nasi absolwenci zdobyli m.in. indeksy następujących uczelni:
Politechniki Poznańskiej w Poznaniu 24,14% (49 absolwentów),
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 23,15% (47 absolwentów),
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 9,36% (19 absolwentów),
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 6,40% (13 absolwentów),
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 6,40% (13 absolwentów),
a także: Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu (8), Politechniki Wrocławskiej
we Wrocławiu (5), Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
(4), Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie (3), Uniwersytetu Warszawskiego
w Warszawie (3), Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2),
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (2), Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (2), Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu (2), Akademii Morskiej w Gdyni (1), Akademii Morskiej w Szczecinie
(1), Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1), Politechniki
Gdańskiej w Gdańsku (1), Politechniki Łódzkiej w Łodzi (1), Politechniki Opolskiej
w Opolu (1), Politechniki Warszawskiej w Warszawie (1), Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu (1), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1),
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (1), Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie (1), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1),
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (1), Uniwersytetu Łódzkiego
w Łodzi (1), Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1), Uniwersytetu Technologiczno
-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (1), Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (1), Wyższego Seminarium Duchownego we
Włocławku (1), Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (1)
oraz Akademii Ignatianum w Krakowie (1), Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
(4), Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (1), SWPS Uniwersytetu
Humanistyczno-Społecznego w Poznaniu (1), Wyższej Szkoły Umiejętności
Społecznych w Poznaniu (1).
7. Kierunki najczęściej wybierane przez naszych absolwentów to:
prawo (14)
finanse i rachunkowość (8)
budownictwo (7)
dietetyka (6)
filologia angielska (6)
ekonomia (5)
mechanika i budowa maszyn (5)
oraz informatyka (4), kosmetologia (4), pedagogika (4), psychologia (4), zarządzanie
i inżynieria produkcji (4), bezpieczeństwo wewnętrzne (3), geoinformacja (3),
pielęgniarstwo (3), architektura (2), automatyka i robotyka (2), biologia (2), biznes (2),
biotechnologia (2), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2), elektrotechnika (2),
etnolingwistyka (2), filologia rosyjska z filologią angielską (2), filologia rosyjska
z filologią niemiecką (2), filologia polska (2), filologia serbsko-chorwacka (2),
fizjoterapia (2), inżynieria chemiczna i procesowa (2), inżynieria środowiska (2),
lingwistyka stosowana (2), logistyka (2), międzynarodowe stosunki gospodarcze (2),
nawigacja (2), stosunki międzynarodowe (2), towaroznawstwo (2),
a także administracja, analityka finansowa, arabistyka, archeologia, architektura
krajobrazu, audiofonologia, bezpieczeństwo narodowe, bioinformatyka, edukacja
informatyczna, elektronika, energetyka, filologia rosyjska, filologia ugrofińska, fizyka,
geodezja, geografia, gospodarka przestrzenna, grafika, historia, innowacyjna
gospodarka, inżynieria dźwięku, inżynieria zarządzania, języki europejskie,
kryminologia, leśnictwo, logopedia, lotnictwo i kosmonautyka, matematyka,
mechatronika, nauczanie matematyki i informatyki, ochrona środowiska, produkcja
filmowa i telewizyjna, sinologia, skandynawsko-bałtycki, technologia chemiczna,
wychowanie fizyczne, zoologia, zdrowie publiczne.
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