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Khoa Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Cần Thơ đào tạo các ngành bậc
đại học: Toán ứng dụng, Hóa học, Hóa dược, Sinh học và Vật lý kỹ thuật. Bên cạnh
đó, Khoa còn đảm nhận đào tạo các chuyên ngành Cao học gồm Giải tích, Đại số,
Lý thuyết xác suất và thống kê, Vật lý kỹ thuật, Vật lý lý thuyết và Vật lý toán, Hóa
hữu cơ, Hóa lý thuyết và Hóa lý và Sinh thái học. Từ một đơn vị được tái thành lập
năm 1996, khó khăn về nhiều mặt, đến nay Khoa đã lớn mạnh, trở thành một đơn vị
có vai trò quan trọng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Cần
Thơ. Sự phát triển của Khoa gắn liền với bao công sức của nhiều thế hệ Thầy Cô,
sự nỗ lực trong học tập và rèn luyện của các khóa học viên, sinh viên, sự giúp đỡ
của nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài trường. Quan trọng hơn cả, sự phát triển
của Khoa có sự đồng hành của lực lượng cựu sinh viên và học viên trong Khoa. Bao
thế hệ sinh viên, học viên đã tốt nghiệp, đã trưởng thành và đang đóng góp tích cực
cho sự phát triển của xã hội.
Năm 2016, Khoa long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (19662016). Nhân dịp này, Hội cựu sinh viên Khoa Khoa học Tự nhiên được thành lập
với mục đích tập hợp, kết nối các cựu học viên, cựu sinh viên của Khoa nhằm chia
sẻ kinh nghiệm, mở ra môi trường giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác hỗ trợ lẫn nhau
trong công việc và cuộc sống, đặc biệt tạo cầu nối cho cựu học viên, cựu sinh viên
gắn kết và ủng hộ sự phát triển của Khoa. Trong thời gian qua, Hội đã tập hợp được
nhiều cựu học viên, cựu sinh viên có kinh nghiệm chuyên môn sâu về các ngành
nghề đang đào tạo tại Khoa tạo ra các chương trình hỗ trợ, các hoạt động tư vấn cho
Khoa trong xây dựng chương trình đào tạo, đặc biệt đã hình thành Quỹ học bổng
giúp đỡ sinh viên nghèo, học giỏi. Nhờ vào Quỹ học bổng này, đã có rất nhiều sinh
viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt; nhiều hoạt động của sinh viên
cũng được hỗ trợ hoạt động qua đó giúp rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên ngoài
kiến thức chuyên môn.
Khoa Khoa học Tự nhiên trân trọng những đóng góp của các thế hệ cựu học
viên, cựu sinh viên của Khoa trong thời gian qua và hy vọng tiếp tục nhận được sự
ủng hộ của các cựu học viên và sinh viên để đồng hành cùng Khoa hoàn thành tốt
hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, giúp đỡ được nhiều hơn nữa các thế hệ sinh viên đàn em.
Khoa đã, đang và sẽ sử dụng Quỹ học bổng đúng mục đích.

Các thông tin tài chính về Quỹ học bổng sẽ được tổng kết cuối mỗi năm và
công bố công khai trên website của Khoa:
https://cns.ctu.edu.vn/cuu-sinh-vien/tin-tuc.html. Mọi sự đóng góp của quý vị
xin gửi trực tiếp cho Trưởng ban liên lạc của Khoa hoặc của Ngành:
https://cns.ctu.edu.vn/cuu-sinh-vien/lien-he/ban-lien-lac-khoa.html hoặc qua tài
Khoản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ:
106867513039 (đại diện chủ tài khoản: Ngô Thanh Phong).
Cuối cùng thay mặt toàn thể công chức, viên chức Khoa Khoa học Tự nhiên,
tôi xin kính chúc các cựu học viên, cựu sinh viên của Khoa và gia đình luôn dồi
dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
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