
ANEXO I. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DA DOCENCIA 
 

Primeiro curso (69 ECTS) 

Primeiro cuadrimestre 
(33 ECTS) 

Segundo cuadrimestre 
(36 ECTS) 

 
Dereito: Teoría do dereito (9) (FB) 
Dereito: Dereito constitucional I (9) (FB) 
Dereito: Dereito romano (6) (FB) 
Economía: Microeconomía (9) (FB) 
 

 
Dereito: Dereito constitucional II (6) (FB) 
Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito 
da persoa(6) (FB) 
Estatística: Estatística (6) (FB) 
Economía: Economía española e mundial (6) 
(FB) 
Empresa: Matemáticas das operacións 
financeiras (6) (FB) 
Empresa: Xestión de empresas(6) (FB) 
 

 
 
Segundo curso (75 ECTS) 

Primeiro cuadrimestre 
(39 ECTS) 

Segundo cuadrimestre 
(36 ECTS) 

 
Dereito internacional público (9) (OB) 
Dereito penal I (9) (OB) 
Dereito civil I. Obrigas e contratas (6) (OB) 
Empresa: Contabilidade financeira I (6) 
(FB) 
Dirección de operacións (9) (OB) 
 

 
Sistema xudicial español e proceso civil (9) 
(OB) 
Dereito administrativo I (9) (OB) 
Dereito civil II. Dereitos reais (6) (OB) 
Macroeconomía (6) (OB) 
Contabilidade financeira II (6) (OB) 
 

 
 
Terceiro curso (75 ECTS) 

Primeiro cuadrimestre 
(36 ECTS) 

Segundo cuadrimestre 
(39 ECTS) 

 
Dereito mercantil I (9) (OB) 
Dereito administrativo II (6) (OB) 
Dereito da Unión Europea (6) (OB) 
Econometría (6) (OB) 
Dirección de recursos humanos (9) (OB) 
 

 
Dereito penal II (6) (OB) 
Dereito financeiro e tributario I (9) (OB) 
Dereito procesual penal (6) (OB) 
Dirección comercial I (6) (OB) 
Decisións de investimento (6) (OB) 
Políticas económicas (6) (OB) 
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Cuarto curso (72 ECTS) 

Primeiro cuadrimestre 
(36 ECTS) 

Segundo cuadrimestre 
(36 ECTS) 

 
Dereito civil III. Familia e sucesións (6) 
(OB) 
Dereito mercantil II (6) (OB) 
Dereito financeiro e tributario II (6) (OB) 
Teoría da organización (6) (OB) 
Dirección estratéxica (6) (OB) 
Réxime fiscal da empresa I (6) (OB) 

 
Dereito internacional privado (9) (OB) 
Procesos especiais e métodos alternativos de 
solución de conflitos (6) (OB) 
Dirección estratéxica internacional (6) (OB) 
Valoración de activos (6) (OB) 
Análise contable (9) (OB) 

 
 
Quinto curso (72 ECTS) 

Primeiro cuadrimestre 
(33 ECTS) 

Segundo cuadrimestre 
(33 ECTS) 

 
Dereito do traballo e da Seguridade Social 
(9) (OB) 
Dirección comercial II (6) (OB) 
Decisións de financiamento (6) (OB) 
Investigación comercial (6) (OB) 
Planificación financeira (6) (OB) 

 
Xurisdicións contencioso-administrativa e 
social (6) (OB) 
Contabilidade de custos (9) (OB) 
Traballo de fin de grao Dereito (6) (OB) 
Traballo de fin de grao ADE (12) (OB) 
 

 
1 optativa (6 ECTS) do primeiro cuadrimestre ou do segundo cuadrimestre que se elixirá 

entre a oferta de optativas de ADE e Dereito 
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