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Appointment Tutoring 
Schedule an appointment at bit.ly/signupSLC for any 
courses listed below. Virtual and in-person tutoring 
available. Students receive unlimited free tutoring 
credits.

Peer Academic Coaching 
Meet weekly or by appointment with a peer coach and 
learn to study effectively for UT courses. Common 
topics include adapting to online courses, test-
taking strategies, test and final exam prep, reading 
efficiency, note taking, time management, motivation, 
concentration, and goal setting. Visit bit.ly/signupSLC 
to request a coach.

Learning Specialist
Meet with a professional learning specialist in person 
or Zoom to discuss effective ways to study, prepare for 
tests, adapt to course demands and manage your time 
and assignments. Students report gains in grades, 
confidence, and stress relief. Go to bit.ly/signupSLC to 
book an appointment. 

Public Speaking Center
Schedule an appointment at bit.ly/signupSLC to work with 
one of our peer speech consultants. Consultants assist 
individuals or groups at the preparation or rehearsal phase of 
any oral communiction assignment. Consultants are trained 
to assist with speaker notes, outlines, and visual aids as well 
as provide feedback on verbal and nonverbal delivery in a 
welcoming and nonjudgmental environment.

Workshops 
Want to get ahead in your courses? RSVP online for these 
workshops that were created to help you succeed. 

Study Smarter, Not Harder
Public Speaking
Reading for College
Motivation and Productivity
Strategizing to Succeed on Finals
Preparing for the GRE
Online Learning
Algebra Refresher
Trigonometry Refresher
Calculus Refreshers
Precalculus Exam Reviews
Calculus Exam Reviews

10,000+ students used our 
free services last year! 
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Supplemental Instruction (SI)
Take advantage of weekly study sessions led by experienced 
and successful students. SI sessions are designed to help 
you master not only the subject matter, but also the learning 
strategies relevant to your courses. Check your course’s 
Canvas page for study session locations, days and times.

Peer-Led Undergraduate Studying (PLUS)
Attend weekly peer-led study groups to collaborate on 
the course material and prepare for exams with  your 
classmates. Visit our website for specific course offerings, 
and your class’s Canvas site for PLUS study locations, days 
and times.

Math (M): 302, 305G, 316K, 316L, 325K, 408C, 408D, 
408K, 408L, 408M, 408Q, 408N, 408R, 408S
Chemistry (CH): 301, 302, 301N, 305
Physics (PHY): 301, 302K, 302L, 303K, 303L, 309K, 
309L, 317K, 317L

Drop-In Tutoring
Visit our tutors in person or virtual (check our website 
for hours and locations). Available for introductory 
courses in calculus, chemistry, and physics.

Accounting (ACC): 310F, 311, 312
Astronomy (AST): 301, 307
Biochemistry (BCH): 339F, 369
Biology (BIO): 301E, 302E, 302F, 309F, 311C, 311D, 
315H, 320, 325
Chemistry (CH): 204, 220C, 301, 302,
301N, 320M, 320N, 328M
Computer Science (CS): 302, 303E, 311, 312,
313E, 314
Conversational English
Economics (ECO): 301, 304K, 304L, 329, 420K
Engineering Mechanics (EM): 306, 319
French (FR): 601C, 611C
Management Information Systems (MIS): 301
Math (M): 302, 305G, 316K, 316L, 325K, 340L, 362K, 
408C, 408D, 408K, 408Q, 408L, 408M, 408N, 408R, 
408S, 427J, 427L
Physical Science (PS): 303, 304
Physics (PHY): 101L, 102M, 102N, 103M, 103N, 116L, 
117M, 117N, 301, 302K, 302L, 303K, 303L, 309L, 315, 
316, 317K, 317L
Spanish (SPN): 601D, 610D, 311
Statistics: SDS 301, SDS 302F, SDS 320E, SDS 321, 
SDS 322E, SDS 301, STA 309
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Gia sư bổ nhiệm
Ɖặt lịch hẹn tại  bit.ly/signupSLC cho bất kỳ khóa học 
nào được liệt kê dưới dạy. Có sẵn dạy kèm ảo và trực 
tiếp. Học sinh được dạy kèm miễn phí không giới hạn tín 
dụng.

Huấn luyện học thuật ngang hàng
Gặp gỡ hàng tuần hoặc theo cuộc hẹn với một huấn luyện 
viên đồng cấp và học cách nghiên cứu hiệu quả cho các khóa 
học UT. Các chủ đề phổ biến bao gồm thích ứng với các khóa 
học trực tuyến, chiến lược làm bài thi, kiểm tra và chuẩn bị 
cho kỳ thi cuối kỳ, hiệu quả đọc, ghi chú, quản lý thời gian, 
động lực, sự tập trung và thiết lập mục tiêu. Chuyến thăm 
bit.ly/signupSLC để yêu cầu một huấn luyện viên.

Chuyên gia học tập
Gặp gỡ chuyên gia học tập chuyên nghiệp trực tiếp 
hoặc Zoom để thảo luận về các cách hiệu quả để học 
tập, chuẩn bị cho các bài kiểm tra, thích ứng với nhu 
cầu cὐa khóa học cũng như quẚn lý thời gian và bài tập 
cὐa bạn. Ɖi đến bit.ly/signupSLC đế đặt một cuộc hẹn.

Trung tâm nói trước công chúng
Ɖặt lịch hẹn tại bit.ly/signupSLC để làm việc với một trong 
những chuyên gia tư vấn bài phát biểu của chúng tôi. Chuyên 
gia tư vấn hỗ trợ các cá nhân hoặc nhóm ở giai đoạn chuẩn  
bị hoặc diễn tập của bất kỳ nhiệm vụ trao đổi bằng miệng 
nào. Các chuyên gia tư vấn được đào tạo để hỗ trợ về các 
ghi chú, dàn ý của người thuyết trὶnh và hỗ trợ trực quan cũng 
như cung cấp phản hồi về cách chuyển tải bằng lời nói và phi 
ngôn ngữ trong một môi trường thân thiện và không phán xét. 

Hội thảo
Muôn vượt lên trong các khóa học của bạn? Trả lời trực tuyến 
cho các hội thảo này được tạo ra đế giúp bạn thành công.

Thời gian & sự chần chừ
Học thông minh hơn, không khó
nói trước đám đông
Ɖọc cho đại học
Lập chiến lược tạo động lực và năng suất
đế thành công trong trận chung kết
Chuấn bị cho GRE
Học trực tuyến
Trὶnh làm mới đại số
Trὶnh làm mới lượng giác
Máy tính làm mới
Bài kiềm tra Precalculus Bài
kiềm tra Bài kiềm tra Giải tích

Hơn 10.000 sinh viên đã sử dụng 
tự dodịch vụ năm ngoái!
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Hướng dẫn bổ sung (SI)
Tận dụng các buổi học hàng tuần do những người có kinh 
nghiệm hướng dẫn và những học sinh thành đạt. Các buổi 
học SI được thiết kế để giúp bạn không chỉ nắm vững chủ đề 
mà còn cả các chiến lược học tập liên quan đến các khóa học 
của bạn. Kiểm tra trang Canvas của khóa học của bạn để biết 
địa điểm, ngày và thời gian của buổi học. 

Nghiên cứu đại học do đồng nghiệp hướng dẫn 
(PLUS)
Tham dự các nhóm nghiên cứu đồng đẳng hàng tuần để cộng 
tác về tài liệu khóa học và chuẩn bị cho các kỳ thi với các bạn 
cùng lớp của bạn. Truy cập trang web của chúng tôi để biết 
các dịch vụ khóa học cụ thể và trang Canvas của lớp học của 
bạn để biết địa điểm, ngày và giờ học PLUS. 

Toán (M):  302, 305G, 316K, 316L, 325K, 408C, 408D, 
408K, 408L, 408M, 408Q, 408N, 408R, 408S
Hóa học (CH): 301, 301N, 302, 305, 320M, 320N
Vật lý (PHY): 301, 302K, 302L, 303K, 303L, 309K, 
309L, 317K, 317L

Ɖăng ký dạy kèm
Ghé thăm gia sư của chúng tôi trực tiếp hoặc ảo (kiểm 
tra trang web của chúng tôi để biết giờ và địa điểm). Có 
sẵn cho các khóa học giới thiệu về giải tích, hóa học, vật 
lý.

Kế toán (ACC): 310F, 311, 312
Thiên văn học (AST): 301, 307
Hóa sinh (BCH): 339F, 369
Sinh học (BIO): 311C, 311D, 315H, 320, 325, 365S
Hóa học (CH): 128K, 128L, 204, 220C, 301, 301N, 302, 
302N, 305, 320M, 320N, 328M, 328N
người Trung Quốc (CHI): 606, 607
Khoa học Máy tính (CS): 302, 303E, 311, 312, 313E, 
313K
Tiếng Anh đàm thoại
Kinh tế học (ECO): 301, 304K, 304L, 329, 420K
Cơ học Kỹ thuật (EM): 306, 319
Tài chính (FIN): 320F, 357
Tiếng Pháp (FR): 601C, 611C
Người đại hàn (KOR): 606,607
Hệ thống thông tin quẚn lý (MIS): 301
Toán (M): 302, 305G, 316K, 316L, 325K, 340L, 362K, 
408C, 408D, 408K, 408Q, 408L, 408M, 408N, 408R, 
408S, 427J, 427L
Khoa học vật lý (PS): 303, 304
Vật lý (PHY): 105M, 105N, 116L, 117M, 117N, 301, 
302K, 302L, 303K, 303L, 309K, 309L, 315, 316, 317K, 
317L
Tiếng Tây Ban Nha (SPN): 601D, 610D, 311,314, 327C
Số liệu thống kê: SDS 301, 302F, 320E, 321, 322E; 
STA 301, 309

This translation was provided by the Vietnamese Student 
Association. See texasvsa.org or @texasvsa on social media for 
more information.
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