




A Universidade da Coruña, no seu obxectivo de 
ofrecer alternativas de formación que melloren a 
oferta dispoñible, posibilita que un estudante poida 
cursar de forma simultánea os estudos de Grao 
en Dereito e Grao en Administración e Dirección 
de Empresas, mediante a proposta dun programa 
conxunto elaborado polas facultades de Dereito e 
de Ciencias Económicas e Empresariais sobre os 
planos de estudos oficiais.

Titulación que se obterá: os/as alumnos/as que superaren o Dobre 
Grao ADE - Dereito obterán os dous títulos oficiais de Graduado/a en 
Administración e Dirección de Empresas e Graduado/a en Dereito.

Duración do programa: terá unha duración de once cuadrimestres. 
O número de créditos necesario para superar o programa será de 396 
ECTS, distribuídos da forma que se indica nas páxinas seguintes.

Centro de impartición do ensino: o ensino das materias do dobre 
grao será de xeito independente ás materias equivalentes no grao de 
ADE e no grao de Dereito e impartirase cada cuadrimestre no centro 
que corresponder segundo as materias que se van impartir.

Número de estudantes: para o curso académico 2010-11 ofértanse 
60 prazas. No sucesivo, o límite será o que oportunamente aprobe o 
Consello de Goberno.

Admisión de estudantes: a solicitude de admisión para cursar Dobre 
grao ADE - Dereito realizarase polo mesmo procedemento que para o 
resto de titulacións ofertadas pola Universidade da Coruña.

Criterios de matrícula: os/as alumnos/as que cursen estes estudos 
deberanse matricular a tempo completo. A matrícula realizarase na 
Facultade de Ciencias Económicas como centro responsable da xestión 
administrativa.



Recoñecementos específicos para estudantes do dobre grao:

• Ao alumnado que cursar o dobre grao recoñeceráselle os créditos das discipli-
nas optativas do dobre grao polos créditos das disciplinas obrigatorias, logo de 
superalas e coa equivalencia en puntos correspondente á cualificación obtida 
nesas disciplinas obrigatorias.

• O recoñecemento realizarase polo decanato/dirección do centro  correspon-
dente. A solicitude do alumno, logo de ser revisada pola administración do cen-
tro, resolverase no momento en que o/a estudante supere o total de créditos 
correspondentes ao plano de estudos do dobre grao, agás os do traballo de 
fin de grao.

• Na fase final dos planos de estudos deste programa, unha vez superados can-
domenos un total de 288 créditos incluídos todos os dos tres primeiros cursos, 
realizarase un Traballo Fin de Grado (12 créditos ECTS) no que serán de aplica-
ción os coñecementos adquiridos en cursos anteriores. Con este o estudante 
acredita que posúe o dominio do conxunto de competencias xerais e especí-
ficas dos dous graos para o desempeño profesional. Este traballo de Fin de 
Grao deberá estar dirixido por un profesor ou profesores dos departamentos 
adscritos á Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais e á Facultade de 
Dereito.

Recoñecemento créditos disciplinas optativas:

A. Os créditos das disciplinas optativas do Grao en ADE recoñeceranse pola su-
peración dos créditos das seguintes disciplinas obrigatorias do Grao en Dereito:

• Dereito da Unión Europea.
• Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores.
• Dereito Tributario.

B. Os créditos das disciplinas optativas do Grao en Dereito recoñeceranse pola 
superación dos créditos das seguintes disciplinas obrigatorias do Grao en ADE:

• Política Económica.
• Macroeconomía e Contorno Empresarial.
• Facenda Pública. Sistema Fiscal.
• Contabilidade das Operacións Societarias.
• Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa.

TÁBOA DE DISTRIBUCIÓN POR
ANOS ACADÉMICOS.



PRIMEIRO:

SEGUNDO:

PRIMEIRO CUADRIMESTRE

Matemáticas
I

Principios de
Microeconomía

Análise das
operacións
financeiras

Principios de
Macroeconomía

Economía
da empresa: 

Dirección
e organización

Historia
económica

PRIMEIRO CUADRIMESTRE

Organización
constitucional

do Estado

Dereito
da empresa

Dereito
eclesiástico
do Estado

Dereito
de familia

Constitución e
Poder Xudicial

Institucións e
ordenamento

xurídico-
administrativo

SEGUNDO CUADRIMESTRE

Fundamentos
romanísticos da
cultura xurídica

occidental

España na
configuración

histórico-xurídica
de Europa

Dereito
constitucional:

Fontes e dereitos

Teoría do
Dereito

Dereito da
persoa

Dereito Penal.
Parte xeral

SEGUNDO CUADRIMESTRE

Matemáticas
II

Estatística
I

Microeconomía:
Mercados e
competencia

Economía
española
e mundial

Contabilidade
financeira

I

Introducción
ao Marketing



TERCEIRO:

PRIMEIRO CUADRIMESTRE

Dereito de
obrigas
e danos

Actuación
e bens das

administracións
públicas

Fundamentos
de Dereito
financeiro

Dereito
internacional

público

Dereito
sancionador

Dereito
do traballo

SEGUNDO CUADRIMESTRE

Estatística e 
Introdución á 

Economía

Política
económica

Macroeconomía
e entorno

empresarial

Contabilidade
financeira

II

Teoría do
investimento

Facenda Pública.
Sistema fiscal

CUARTO:

PRIMEIRO CUADRIMESTRE

Dereito da
Unión Europea

Dereito Mercantil:
Dereito de

sociedades e de
títulos-valores

Dereito da
contratación

Dereito Penal.
Parte especial

Dereito
Procesual

Penal

Dereito
Tributario

SEGUNDO CUADRIMESTRE

Econometría
Teoría do

finanzamento

Contabilidade
de xestión

Análise
económica das
organizacións

Investigacións
de mercados

Dirección
estratéxica
e Política

empresarial I



SEXTO: + INFO:

PRIMEIRO CUADRIMESTRE

Dereito de
sucesións

Facenda pública
española.

Sistema fiscal

Dirección
estratéxica e

Política
empresarial II

Dirección
comercial

Traballo de fin de Grao
(12 ECTS)

QUINTO:

PRIMEIRO CUADRIMESTRE

Dereito
Procesual

Civil

Dereitos
Reais

Dereito
Público

Autonómico

Dereito
Internacional

Privado

Filosofía
do Dereito

Dereito Mercantil:
contratos empresariais.

Dereito Concursal e
Dereito Marítimo

SEGUNDO CUADRIMESTRE

Contabilidade
das operacións

societarias

Sistemas de
información para

a xestión
finaneira

da empresa

Deseño
organizativo

Distribución
comercial

Contabilidade
directiva

Planificación
financeira

http://www.
economicas.
udc.es

http://www.
dereito.
udc.es




