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II Liceum Ogólnokształcące                                      
z Oddziałami Dwujęzycznymi                             

im. Adama Mickiewicza w Słupsku



1. Wstęp:
• Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Słupsku uznawane jest za priorytet w działalności Szkoły. 
Wpływa ono na podwyższenie jakości kształcenia oraz jest próbą 
dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb potencjalnych uczniów 
naszej szkoły. Realizowane od wielu lat badania dostarczają użytecznej 
wiedzy nie tylko dyrekcji szkoły, nauczycielom, ale są również istotną 
informacją dla kandydatów, którzy chcą swoje życie związać z II Liceum 
Ogólnokształcącym       w Słupsku. Szkoła nasza od początku swojej 
działalności wprowadza, wdraża i udoskonala system dostosowania 
programu kształcenia do rzeczywistych potrzeb młodzieży. Głównym 
źródłem informacji jest wywiad przeprowadzany przez byłych 
wychowawców klas (serdecznie dziękuję za współpracę). Tegoroczny 
raport opracowany został w oparciu o dane o 110 absolwentach (ze 115), 
co stanowi ok.96% uczniów, którzy ukończyli naukę w naszej szkole w 
2019 r. Nie udało się dotrzeć do 5 absolwentów – ok. 4%
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• W porównaniu z rokiem 2018 zmniejszył się udział 
uczelni prywatnych w ogólnej liczbie wybranych szkół –
5 (2018) – 3 (2019). W roku 2019 , podobnie jak trzeci 
rok z rzędu, największą popularnością cieszyła się 
Politechnika Gdańska. Wybrało ją 19 absolwentów      
(3 więcej niż w 2018r.)  co stanowi ok. 17%. Drugie 
miejsce w tegorocznym rankingu należy do 
Uniwersytetu Gdańskiego – 14 osób (12%). Na trzecim 
miejscu absolwenci wybrali Gdański Uniwersytet 
Medyczny– 10 osób , wybierało tę uczelnię (10%) 
(znaczna część uczniów klasy IIIB o profilu biologiczno-
chemicznym)
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Na kolejnych miejscach uplasowały się 

następujące uczelnie: Pomorski Uniwersytet Medyczny 
w Szczecinie – 7 osób (ok.6,5 %), Politechnika 
Warszawska– 5 osób (ok. 5%), Uniwersytet Szczeciński 
– 4 osoby (ok. 4), Poznański Uniwersytet Medyczny, 
Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet A. 
Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Koszalińska –
po 3 osoby (ok.3%), Uniwersytet Warmińsko- Mazurski 
w Olsztynie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, SWPS w 
Sopocie, Aberystwyth University w Walii, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w 
Szczecinie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 
Politechnika Poznańska- 2osoby (ok. 2%)
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• Ruskin University In Cambridge, AWF Warszawa, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Morski 
w Gdyni, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Wyższa 
Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Szkoła Główna 
Handlowa, University College of Northern Denmark, 
University of Stirling w Szkocji, Politechnika 
Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
Akademia Muzyczna w Gdańsku- 1 osoba (ok.1%).

• 5 absolwentów  z roku 2019 nie podjęło nauki na 
studiach wyższych w roku akademickim 2019/2020.
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• W 2019 roku najczęściej wybieranymi kierunkami 
studiów były: informatyka , rachunkowość i finanse–
7 osób (ok. 7%). Na kolejnym miejscu znajduje się: 
medycyna (kierunek lekarski), architektura i 
biotechnologia– po 6 osób (ok. 6%). 

• W tym miejscu należy wskazać, iż w ogólnym 
podliczeniu kierunków lekarskich wraz z kierunkami 
pokrewnymi, na uczelniach medycznych studiuje 20 
osób – (ok. 18%). 
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• Kolejnymi kierunkami o zainteresowaniach 
absolwentów II LO były: budownictwo- 5 osób (5%), 
psychologia, prawo- 4 osoby (ok.4%), energetyka, 
międzynarodowe stosunki gospodarcze, filologia 
angielska- 3 osoby (ok.3%), zarządzanie, mechanika             
i budowa maszyn, zielone technologie, elektronika i 
komunikacja- 2 osoby (ok.2%). W wyborach 
absolwentów pojawiły się również takie kierunki jak: 
lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria środowiska, 
zarządzanie firmą po angielsku, filologia niderlandzka, 
kompozycja i aranżacja jazzowa, logistyka, 
oceanografia, nawigacja, genetyka, biologia sądowa –
1 osoba (ok.1%).
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• Należy również wspomnieć fakt, że  5 absolwentów   
II LO w Słupsku rozpoczęło studia na uczelniach 
zagranicznych w Danii, Wielkiej Brytanii, Walii           
i Szkocji na  kierunkach ( rachunkowość i finanse, 
informatyka, biznes, biotechnologia) ok.5%



Uczelnie wybierane najczęściej w 2019
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Szkoły Wyższe



Uczelnie zagraniczne


