LOSY ABSOLWENTÓW 2013
II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie
Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%).
1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów
(2,03% - wyjazd za granicę, podjęcie pracy lub praktyki w zawodzie).

2. 99,17% rozpocznie studia:
na uczelniach państwowych – 98,32%
na uczelniach niepublicznych – 1,26%
za granicą – 0,42% (1 osoba).

3. 2 osoby podejmą naukę w szkołach pomaturalnych (Medyczne Studium Zawodowe
w Poznaniu, Zespół Szkół Medycznych w Koninie).

4. Nasi absolwenci będą studiować na uczelniach państwowych:
44,02% na uniwersytetach
27,35% na uczelniach technicznych
14,53% na uczelniach ekonomicznych
8,12% w wyższej szkole zawodowej
4,27% na uczelniach medycznych
0,85% na uczelniach artystycznych
0,85% na akademii wychowania fizycznego.

5. 96,67% będzie studiować w trybie dziennym.

6. Nasi absolwenci zdobyli indeksy:
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 23,11% (55 absolwentów)
Politechniki Poznańskiej 20,17% (48 absolwentów)
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 12,18% (29 absolwentów)
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 7,98% (19 absolwentów)
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 6,72% (16 absolwentów),
a także:
Politechniki Wrocławskiej 3,36% (8)
Uniwersytetu Wrocławskiego 3,36% (8)
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 2,52% (6)
Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu 2,52% (6)
Politechniki Warszawskiej 2,10% (5)
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2,10% (5)
Uniwersytetu Łódzkiego 2,10% (5)
Uniwersytetu Warszawskiego 2,10% (5)

oraz:
Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie (3), Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy (2), Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki (2),
Uniwersytetu Szczecińskiego (2), Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego
w Poznaniu (2), Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
(1), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1), Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu (1), Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (1),
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1), Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie (1), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1), Wojskowej Akademii
Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie (1),

na uczelniach niepublicznych:
Wyższej Szkoły Bankowej (1), Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu (1), Wyższej
Szkoły Języków Obcych w Poznaniu (1),
za granicą:
Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Iwano Frankiwsku na Ukrainie (1).

7. Kierunki wybierane przez naszych absolwentów to:
finanse i rachunkowość 8,23% (19 absolwentów)
prawo 5,63% (13)
zarządzanie 4,76% (11)
budownictwo 4,33% (10)
inżynieria środowiska 4,33% (10)
architektura (i urbanistyka) 3,9% (9)
filologia angielska 3,9% (9)
informatyka 3,9% (9)
gospodarka przestrzenna 3,46% (8)
mechanika (i budowa maszyn) 3,46% (8)
pedagogika 3,46% (8)
biologia 2,6% (6)
historia 2,16% (5)
logistyka 2,16% (5)
psychologia 2,16% (5)
biotechnologia 1,73 (4)

oraz:
administracja, aktorstwo dramatyczne, analityka medyczna, archeologia, archiwistyka,
automatyka i robotyka, bezpieczeństwo publiczne, bioinformatyka, chemia kosmetyczna,
dietetyka, dziennikarstwo, edytorstwo, ekoenergetyka, ekonomia, ekonomika gospodarki
żywnościowej, elektrotechnika, elektroradiologia, farmacja, filmoznawstwo i kultura
mediów, filologia angielsko-norweska, filologia francuska, filologia germańska, filologia
portugalska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia rosyjsko-angielska,
fizjoterapia, fizyka medyczna, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, geoinformatyka,
hebraistyka, historia sztuki, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna,
inżynieria

chemiczna

kulturoznawstwo,

i

procesowa,

matematyka,

inżynieria

mechatronika,

zarządzania,

medycyna

roślin,

kosmetologia,
melioracja,

międzynarodowe stosunki gospodarcze, optometria, pielęgniarstwo, praca socjalna, sport,
stomatologia, stosunki międzynarodowe, technologia chemiczna, technologia ochrony
środowiska, telekomunikacja, terapia zajęciowa, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja,
wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne.

Opracowała: psycholog Magdalena Kanecka

