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Časopisy pre teológiu a katechetiku, hudobnú kultúru a výtvarnú kultúru sme v anglickom jazyku neidentifikovali. Avšak je možné publikovať
v pedagogických časopisoch, v rámci didaktiky výučby alebo inej prierezovej témy (napr. European Journal of Mental Health).
Žiaden z uvedených časopisov v tabuľke nefiguruje na zozname predátorských časopisov.
Q – kvartil – je odvodený od impakt faktora časopisu a určuje jeho aktuálnu úroveň kvality v porovnaní s inými databázovými časopismi. Q1 je najvyššia
úroveň, Q4 je najnižšia úroveň. The New Educational Review je aktuálne v Q3 (takže od časopisov Q4 možno očakávať ešte nižšie nároky).

