
GRAO EN DEREITO 
HORARIOS 2019-20 - 4º CURSO - 1º CUADRIMESTRE (QUENDA DE MAÑÁ) 

(Aprobado en Xunta de Facultade o 30 de xullo de 2019) 

- CM: Clase maxistral / GR: Grupo reducido. Hai 3 grupos reducidos: a, b, c 
As clases son na AULA 7 menos as dos grupos reducidos onde se indique outra. 

Hora LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9 a 10  Idioma moderno 
(Optativa CM a,b)  Dereito procesual civil (GR-a) Docencia expositiva 

10 a 11 
Dereito internacional 

privado 
(CM, a, b, c) 

Dereito mercantil: 
contratos 

empresariais, 
Dereito concursal e 
Dereito marítimo 

(CM, a, b, c) 

Dereito mercantil: contratos empresariais, 
Dereito concursal e Dereito marítimo (GR-c) 

AULA 19 
Dereito procesual civil (GR-b) Docencia expositiva 

Dereito de sucesións 
(GR-a) 

Dereito internacional 
privado (GR-b) 

AULA 11 

11 a 12 
Dereito internacional 

privado 
(CM, a, b, c) 

Dereito mercantil: 
contratos 

empresariais, 
Dereito concursal e 
Dereito marítimo 

(CM, a, b, c) 

Dereito mercantil: contratos empresariais, 
Dereito concursal e Dereito marítimo (GR-a) 

AULA 19 Dereito procesual civil (GR-c) Docencia expositiva 
Dereito de sucesións 

(GR-b) 

Dereito internacional 
privado (GR-c) 

AULA 11 

12 a 13 Dereito procesual civil 
(CM, a, b, c) 

Dereito de sucesións 
(CM, a, b, c)  

Dereito mercantil: contratos empresariais, 
Dereito concursal e Dereito marítimo (GR-b) 

AULA 19 
Idioma 

moderno 
(Optativa) (GR 

a) 

Criminoloxía 
(Optativa) (GR 

b) 
AULA 19 

Docencia expositiva 
Dereito de sucesións 

(GR-c) 

Dereito internacional 
privado (GR-a) 

AULA 11 

13 a 14 Dereito procesual civil 
(CM, a, b, c) 

Dereito de sucesións 
(CM, a, b, c) Idioma moderno (Optativa CM a, b) 

Idioma 
moderno 

(Optativa) (GR 
b) 

Criminoloxía 
(Optativa) (GR 

a) 
AULA 19 

Docencia expositiva 

 



 

GRAO EN DEREITO 
HORARIOS 2019-2020 - 4º CURSO - 1º CUADRIMESTRE (QUENDA DE MAÑÁ) 

(Aprobado en Xunta de Facultade o 30 de xullo de 2019) 

 

DOCENCIA EXPOSITIVA DOS VENRES (10 HORAS POR MATERIA) 
 

                  Día 
Hora 

13 setembro 
4 outubro 

20 setembro 
11 outubro 

27 setembro 
18 outubro 

25 outubro 
22 novembro 

8 novembro 
29 novembro 

15 novembro 
13 decembro 

9 a 10 

Idioma moderno 
(CM- a,b) 

Dereito procesual civil 
(CM- a,b,c) 

Criminoloxía 
(CM- a,b,c) 

Idioma moderno 
(CM- a,b) 

Dereito procesual civil 
(CM- a,b,c) 

Criminoloxía 
(CM- a,b,c) 

10 a 11 

11 a 12 

Dereito internacional 
privado 

(CM- a,b,c) 

Dereito mercantil: 
contratos empresariais, 

Dereito concursal e 
Dereito marítimo 

(CM- a,b,c) 

Dereito de sucesións 
(CM- a,b,c) 12 a 13 Dereito internacional 

privado 
(CM- a,b,c) 

Dereito mercantil: 
contratos empresariais, 

Dereito concursal e 
Dereito marítimo 

(CM- a,b,c) 

Dereito de sucesións 
(CM- a,b,c) 

13 a 14 

 
 
 



 

GRAO EN DEREITO 
HORARIOS 2019-2020 - 4º CURSO - 1º CUADRIMESTRE (QUENDA DE TARDE) 

(Aprobado en Xunta de Facultade o 30 de xullo de 2019) 

- CM: Clase maxistral / GR: Grupo reducido. Hai 3 grupos reducidos: a, b, c 
- As clases son na AULA 7 menos as dos grupos reducidos onde se indique outra. 

Hora LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

16 a 17 
Dereito internacional 

privado 
(CM, a, b, c) 

Dereito mercantil: 
contratos 

empresariais, 
Dereito concursal e 
Dereito marítimo 

(CM, a, b, c) 

Dereito internacional 
privado (GR-a) 

AULA 11 

Dereito de sucesións 
(CM, c) 

Criminoloxía (Optativa) (GR c) Docencia expositiva 
Dereito mercantil: contratos empresariais, 

Dereito concursal e Dereito marítimo (GR-b) 
AULA 19 

17 a 18 
Dereito internacional 

privado 
(CM, a, b, c) 

Dereito mercantil: 
contratos 

empresariais, 
Dereito concursal e 
Dereito marítimo 

(CM, a, b, c) 

Dereito internacional 
privado (GR-b) 

AULA 11 

Dereito de sucesións 
(CM, a) 

Dereito procesual civil (GR, c) Docencia expositiva 
Dereito mercantil: contratos empresariais, 

Dereito concursal e Dereito marítimo (GR-c) 
AULA 19 

18 a 19 Criminoloxía (Optativa) 
(CM, a, b, c) 

Dereito de sucesións 
(CM, a, b, c) 

Dereito internacional 
privado (GR-c) 

AULA 11 

Dereito de sucesións 
(CM, b) 

Dereito procesual civil (GR, a) Docencia expositiva 
Dereito mercantil: contratos empresariais, 

Dereito concursal e Dereito marítimo (GR-a) 
AULA 19 

19 a 20 Criminoloxía (Optativa) 
(CM, a, b, c) 

Dereito de sucesións 
(CM, a, b, c) 

Dereito procesual civil 
(CM, a, b, c) Dereito procesual civil (GR, b) Docencia expositiva 

20 a 21   Dereito procesual civil 
(CM, a, b, c)  Docencia expositiva 

 



 

GRAO EN DEREITO 
HORARIOS 2019-2020 - 4º CURSO - 1º CUADRIMESTRE (QUENDA DE TARDE) 

(Aprobado en Xunta de Facultade o 30 de xullo de 2019) 

 

DOCENCIA EXPOSITIVA DOS VENRES (10 HORAS POR MATERIA) 
 

                  Día 
Hora 

13 setembro 
4 outubro 

20 setembro 
11 outubro 

27 setembro 
18 outubro 

25 outubro 
22 novembro 

8 novembro 
29 novembro 

15 novembro 
13 decembro 

16 a 17 

Dereito internacional 
privado 

(CM- a,b,c) 

Dereito procesual civil 
(CM- a,b,c) 

Dereito de sucesións 
(CM- a,b,c) 

Dereito internacional 
privado 

(CM- a,b,c) 

Dereito procesual civil 
(CM- a,b,c) 

Dereito de sucesións 
(CM- a,b,c) 

17 a 18 

18 a 19 

 

Dereito mercantil: 
contratos empresariais, 

Dereito concursal e 
Dereito marítimo 

(CM- a,b,c) 

 19 a 20 

 

Dereito mercantil: 
contratos empresariais, 

Dereito concursal e 
Dereito marítimo 

(CM- a,b,c) 

 

20 a 21 

 
A docencia expositiva dos venres das materias optativas “Criminoloxía” e “Idioma moderno” desenvolverase en horario de mañá 
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